
 Załącznik nr 7 do SWZ 

Nr postępowania: RI.271.7.2021  
 

PROJEKT UMOWY 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie 
postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Projektowane 
postanowienia, które zostaną wprowadzone w zaproponowanym przez Wykonawcę projekcie umowy 
na realizację zadania pn. „Udzielenie dla Gminy Głogów długoterminowego kredytu bankowego” (nr 
postępowania: RI.271.7.2021):   
 
POSTANOWIENIE NR 1. 
Postanowienia w zakresie warunków udzielenia kredytu dla Gminy Głogów, o których mowa  
w pkt 2.2.2. 
 
POSTANOWIENIE NR 2. 
Postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie  stosunku 
pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w specyfikacji 
warunków zamówienia  (SWZ). 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. W celu 
weryfikacji spełnienia tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów zawierające 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. 

3. Wykonawca na każde wezwania Zamawiającego w wyznaczonym terminie przedłoży 
Zamawiającemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku  pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę  osób  wykonujących czynności 
wskazane  w ust. 1. 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcje w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000 zł (słownie dwa tysiące 
złoty) za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 



POSTANOWIENIE NR 3. 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i 
odebranej części umowy. 
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