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UMOWA NR  ………………… 

  

 

Zawarta w dniu …….… 2021r. w Bydgoszczy pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego, 

00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26a - Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 

a, zwany dalej „Zamawiającym” w imieniu, którego działa: 

 

………………….……………… – Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny 

w Bydgoszczy 

a 

……………………………………………… 

Reprezentowaną przez 

 

........................................................................ 

działającą w oparciu o wpis do ………………………………………,  

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi wymiany 

zaworów na instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach Skarbu Państwa AMW 

w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147 B, C, D, E. 

 

§ 2 
 

1. Strony zgodnie ustalają, że w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca wykona następujące 

czynności: 

a) Spuszczenie wody z instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach, 

b) Demontaż zaworów kulowych zgrzewanych PP: 

- w budynku 147 B – PP 40 – 1 szt. 

- PP 32 – 10 szt. 

- PP 25 – 5 szt. 

- PP 20 – 20 szt. 

- w budynku 147 C – PP 32 – 11 szt. 

- PP 20 – 5 szt. 

- w budynku 147 D – PP 32 – 1 szt. 

- w budynku 147 E – zawory kulowe mosiężne DN 50 – 2 szt. 

c) Wykonanie koniecznych przebić przez ściany piwniczne, 

d) Wykonanie obustronnych podejść gwintowanych do zaworów, 

e) Montaż śrubunków mosiężnych, 
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f) Montaż zaworów kulowych mosiężnych. 

g) Sprawdzenie szczelności i napełnienie instalacji, 

h) Uzupełnienie izolacji termicznej przy zaworach, 

i) Zamurowanie wykonanych przebić. 

§ 3 

 

1. Wykonawca zapewnia wykonanie czynności, o których mowa w § 2 przez osoby posiadające 

wiedzę i doświadczenie. 

2. Na podstawie art. 22 §1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020r. 

poz. 1320, z późn. zm.) do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnia osoby, 

które ukończyły 18 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia i nawiązały stosunek pracy z Wykonawcą 

zobowiązujący do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę za odpowiednim 

wynagrodzeniem. 

3. Zamawiający, przez cały okres obowiązywania umowy, stawia wymóg zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy 

o pracę, który będzie w trakcie realizacji zamówienia zapewniał koordynację i nadzór nad 

realizacją czynności, stanowiących przedmiot zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również 

zastępstwa i zmiany osoby dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 

4. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 2 i 3, Zamawiający może wezwać w 

określonym terminie Wykonawcę do udokumentowania, faktu zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b) oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

lub  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 

d) innych dokumentów,   

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w dniu podpisania umowy stosowne oświadczenie 

o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

Niezłożenie oświadczenia dot. wymogu dotyczącego zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 10,00 

zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia. 

6. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Wykonawcy, który jest 

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będzie osobiście wykonywał usługę 

objętą przedmiotem zamówienia.       

7. Wykonanie prac musi przebiegać w sposób zapewniający bezpieczeństwo otoczenia 

z zachowaniem wymagań ochrony środowiska oraz wszelkich środków bezpieczeństwa 

i przestrzeganiem przepisów p.poż. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w trakcie wykonywania prac, przewidzianych 

przepisami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego jak i osób 

trzecich przy wykonywaniu przez niego obowiązków umowy. 
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w trakcie wykonywanych prac odpowiednie warunki 

właściwe przy wykonywaniu prac na obiektach czynnych tak, aby nie utrudnić korzystania 
z nich.  



 

3 

 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnego sprzętu 

i materiałów.  
 

§ 4 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, określonego w §7 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

2)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 

umowy, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wymaganej i należnej kwoty 

wynagrodzenia określonej w fakturze lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy 

względem Zamawiającego z zastrzeżeniem wynikającym z art. 15 r (1) ustawy z dnia 02 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.t.j. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.). 

 

§ 5 
 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za awarie i szkody powstałe z przyczyn 

niewłaściwego wykonania czynności serwisowych lub ich zaniedbania. Powyższe podlegają 

naprawie lub usunięciu na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 
 

Termin wykonania zamówienia od dnia ................ do ...............2022 roku. 

 

§ 7 

 

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie umowy wynosi …………… zł. (słownie złotych: 

………………………………………………… 00/100). 

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowi oryginał 

protokołu odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

Zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad 

wykonanych robót. 

3. Protokół odbioru końcowego robót zostanie wystawiony po stwierdzeniu przez Inspektorów 

nadzoru zakończenia robót objętych umową. 

4. Fakturę Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty odbioru 

końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służący wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej i figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług. 
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6. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem Umowy wykona 

prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku 

od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów 

i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, 

że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca nie wykonał prawidłowo zobowiązań  

podatkowych, a także Zamawiający nie wykonał  prawidłowo zobowiązań podatkowych 

z przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia 

obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez   administrację   podatkową. 

7. Zasady przesyłania droga elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją 

zamówienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określa z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) 

8. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 

platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prawnym. 

9. Wykonawca składając fakturę w sposób określony w ust. 8 umowy w celu identyfikacji 

Zamawiającego na platformie posługuje się Typem i Numerem skrzynki PEPPOL:  

NIP: 526-10-38-122 ,  Numer PEPPOL: 9670002543 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie faktur częściowych 

11. Nabywcą jest osoba prawna: 

Agencja Mienia Wojskowego 

00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 26a,  

Oddział Regionalny w Bydgoszczy,  

85-915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163a, NIP 526-10-38-122 
       
Adresatem jest:  

      Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny 

ul. Gdańska 163a; 85-915 Bydgoszcz. 

12. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru prac. 

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia właściwą kwotą rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

14. Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich czynności i materiałów koniecznych do 

wykonania zakresu przedmiotu umowy określonego w § 2 i Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 

§ 8 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych 

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  
 

§ 9 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia. Kopia polisy stanowi 

integralną część umowy. 
 

§ 10 
 

Wykonawca do momentu ostatecznego rozliczenia się z wykonania przedmiotu umowy, 

zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
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a. zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy 

b. zmianie osoby reprezentującej firmę Wykonawcy 

c. zgłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy 

d. złożeniu wniosku o likwidację firmy Wykonawcy 

e. zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy 

 

§ 11 
 

1. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

jest: ………………………………………… 

2. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest: 

……………………………………… 

 

§ 12 
 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonywania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz naruszenia któregokolwiek z istotnych 

postanowień umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia kar 

przewidzianych w § 4 ust.1 umowy 
 

§ 13 Inne postanowienia 

 

1. Strony niniejszej umowy nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli wykonanie 

któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zostanie opóźnione lub 

nie dojdzie do skutku z powodu zaistnienia siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest od nich niezależne  

i dotyczy: klęski żywiołowej, pandemii, ataku terrorystycznego. 

3. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o zajściu 

przypadku siły wyższej. Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała 

wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim to jest 

możliwe, jak również musi podjąć wszelkie alternatywne działania zmierzające do 

wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 

4. W przypadku ustania siły wyższej strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich 

obowiązków chyba, że wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest świadom ograniczeń, jakie na dzień podpisania umowy 

spowodował koronawirus i uwzględnił te ograniczenia podpisując niniejszą umowę. 

6. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o dalszym wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić. 

7. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o których mowa w ust. 6 

mniejszego paragrafu oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mógłby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
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Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 h 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2021 r., poz. 2095 ze 

zm.); 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

8. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie tej umowy. 

9. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje 

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności,  

o których mowa w ust. 6 i 7, na należyte wykonanie tej umowy. Jeżeli strona umowy 

otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

10. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą 

wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą 

dokonać zmiany umowy w sytuacji, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli 

dotyczą one m. in.:zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe 

zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,  

b) zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy i odpowiadającej jej zmianie wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą 

kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

11. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności 

oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 14 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2021r. poz. 2095 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351).  

   

§ 15 

 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności.   

2. Sprawy wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Oddziału Zamawiającego.  
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§ 16 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                        WYKONAWCA 

 
 
 
…………………………..         ..………………………….. 
 
 
 
 
 


