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BZP.2411.13.2018.AB 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

Umowa nr  
000…/U/DOM/2018 

 
zawarta w dniu ……………..r. we Wrocławiu 

 
pomiędzy  
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, 50-137 Wrocław pl. Uniwersytecki 1,                   
nr identyfikacyjny NIP  896-000-54-08   REGON  000001301, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" lub „Stroną” 
a …………………………… 
 
z siedzibą w ………………………………………….., , działającą  na podstawie Koncesji wydanej 
przez ………………..nr ……… z dnia ………….. r. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………………………………………… 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………, nr NIP ……………….., 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną”. 
 

 
 

§ 1 
 
 

  Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, na podstawie art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), nr postępowania: ……………... 

 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY, WARTOŚĆ UMOWY 

 

§ 2 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie na terenie kampusu przy ul. Koszarowej 3 stałej ochrony  
    fizycznej, zewnętrznego dozoru budynków i terenu kampusu oraz obsługa systemu  
    monitorującego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część SIWZ  
    (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszej  
    umowy), stanowiących integralną część umowy. 
2. Teren podlegający ochronie, jego granice określa mapka terenu, stanowiąca integralną część  
    Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).  
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§ 3 

 
1. Usługa, o której mowa w § 2 będzie świadczona przez Wykonawcę poprzez organizację i  

działalność służby ochrony zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.) oraz zgodnie 
z warunkami wynikającymi z przepisów wydanych na podstawie tej ustawy. 

2. Wykonawca oświadcza że posiada koncesję Nr………………., wydaną 
…………….roku przez…………………………………………………………... 
3. Maksymalną wartość umowy na okres 3 lat, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiąca załącznik  
    numer 2 do niniejszej umowy ustala się na kwotę  w wysokości  ……………zł netto (słownie  
    ……………………………………………………………………   wartość brutto umowy 
………….. zł   (słownie:…………………………………………………………………………….). 
   Maksymalna wartość umowy została obliczona wg wzoru:  
   stawka za jedną godzinę x liczba godzin + obowiązujący podatek VAT tj: 
    ………..zł/h netto x…………….. = …………….zł netto + (23% VAT) ………………zł 

=………………….zł brutto.  
 

 

 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

 

§ 4 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonej mu ochrony rzetelnie i z należytą  
   starannością na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z obowiązującymi  
   przepisami prawa.  
2. Osoby wykonujące umowę podlegają bezpośrednio Wykonawcy i jedynie od niego mogą  
   otrzymywać polecenia. 
3. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona może wydawać osobom wykonującym umowę  
    polecenia z pominięciem Wykonawcy pod warunkiem odnotowania ich w księdze dyżurów,  
    która znajduje się na portierni w budynku przy ul. Koszarowej 3. Polecenia te będą wykonywane,  
    o ile leżą w zakresie przedmiotu umowy i nie są sprzeczne z prawem. 
4. Najpóźniej z dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 

Zamawiającemu imiennego wykazu pracowników skierowanych do wykonywania usługi 
ochrony, zgodnie ze złożoną ofertą, wraz z adnotacją o ich przeszkoleniu z zakresu ochrony tego 
obiektu (alarmy, ppoż, itp.), potwierdzonego czytelnym podpisem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
    a)  pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu każdej nowej osoby skierowanej do wykonywania  

      usługi ochrony, nie ujętej w imiennym wykazie pracowników przekazanym  
      Zamawiającemu, na 7 dni przed objęciem przez nią czynności,  

    b)  przeszkolenia każdej nowej osoby skierowanej do wykonywania usługi ochrony                     
      z zakresu ochrony tego obiektu (alarmy, ppoż, itp.) oraz do odnotowania  w książce służby     
      jego przeprowadzenia potwierdzonego własnoręcznym czytelnym podpisem, 

    c)   przeszkolenia każdego pracownika w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych, 
    d)   skierowania do wykonywania usługi ochrony wyłącznie przeszkolonego z zakresu  
          ochrony obiektu (alarmy, ppoż, itp.) pracownika w przypadku sytuacji, w której  

     niezbędne jest dokonanie przez Wykonawcę nagłego zastępstwa. 
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia do wglądu dokumentów 
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potwierdzających szkolenia odbyte przez pracowników ochrony wykazane w ust. 5. 
7.  Wykonawca oświadcza, że pracownicy skierowani do wykonywania zadań pracownika ochrony 

nie byli skazani prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne. 
8.  Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania Umowy prowadzić wykaz ilości osobogodzin 

przepracowanych przez pracowników ochrony, na podstawie którego będzie wystawiona faktura. 
Wykaz ten będzie przedkładany Zamawiającemu każdorazowo na koniec miesiąca. 

9. Wykonawca na czas trwania umowy, na własny koszt zainstaluje system kontroli częstotliwości 
obchodów swoich pracowników, wyznaczy w uzgodnieniu z Zamawiającym punkty kontrolne 
oraz będzie udostępniał dane z kontroli na każde żądanie Zamawiającego.  

10. Wykonawca oświadcza, że do wykonywania usługi ochrony obiektu, zobowiązuje się zatrudnić 
co najmniej 10 pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę, na cały okres trwania 
umowy. 

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób skierowanych do usługi ochrony obiektu, 
w okresie realizacji Umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.108). 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu co miesiąc raport o stanie 
zatrudnienia, zawierający informację o liczbie osób zatrudnionych przy wykonywaniu Umowy 
na podstawie umowy o pracę, liczbie osób zatrudnionych przy wykonywaniu umowy, będących 
bezpośrednio przed zatrudnieniem przez Wykonawcę osobami bezrobotnymi w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym     
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
osób skierowanych do wykonywania usługi ochrony obiektu: 

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
usługę ochrony obiektu. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/mów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia usługę ochrony obiektu (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika ochrony nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy, 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika ochrony przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników ochrony, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika ochrony nie 
podlega anonimizacji. 
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§ 5 

 

1. Ochrona terenu Zamawiającego będzie polegała na zabezpieczeniu terenu i zewnętrznej ochronie 
budynków. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z portierami, zatrudnionymi na 
portierniach budynków należących do kampusu. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy 
określa Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Ochrona fizyczna dodatkowo będzie wspierana podjazdami grup interwencyjnych Wykonawcy, 
składających się z co najmniej dwóch nieuzbrojonych pracowników, wpisanych na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Maksymalny czas dojazdu grupy 
interwencyjnej na miejsce, w które została wezwana, liczony od chwili otrzymania zgłoszenia do 
czasu podjęcia działania, wyniesie nie dłużej niż 15 minut w dzień (od godz. 6:00 do 22:00) oraz 
nie dłużej niż ….. minut w nocy (tj. od godz. 22:00 do 6:00). 

3. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym i przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia: Instrukcję kontroli ruchu osobowo-materiałowego, Tabelę 
służby ochronnej, Instrukcje alarmowe postępowania pracowników ochrony, Tryb działania 
patrolu – grupy interwencyjnej.  

4. Do kontaktu, akceptowania prawidłowości wykonania umowy i kierowania pracami  
      wynikającymi z realizacji niniejszej umowy upoważnieni są: 
      a) ze strony Zamawiającego:  
         Kazimierz Świętalski – p. o. Kierownika Działu Ochrony Mienia, tel. 71 375 23 41,  
         601 050 376, fax: 0-71/ 344-11-62, e-mail: straz@uwr.edu.pl 
         Krzysztof Wiśniewski – Kierownik obiektu dydaktycznego, Dział Gospodarki  
         Nieruchomościami, tel. 71 375 52 52, e-mail: krzysztofwisniewski@uwr.edu.pl 
 
       b) ze Strony Wykonawcy: 
        …………………………………………., tel. kom ……………, tel………………….,  
          fax:…………………………. 
          
 

§ 6 

   Ochrona terenu Zamawiającego będzie prowadzona przez 2 (dwóch) pracowników, pełniących 
dwunastogodzinne dyżury: całodobowo we wszystkie dni tygodnia w budynku przy 
ul. Koszarowej 3 i na terenie do niego przyległym. 

 

§ 7 

 
   W razie jakiegokolwiek zamachu na strzeżone mienie albo w przypadku wystąpienia zdarzenia  
losowego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić ustanowionego przedstawiciela 
Zamawiającego określonego w § 5 ust. 4a oraz powiadomić odpowiednie służby np. Policję, Straż 
Pożarną. Wykonawca będzie brał czynny udział w czynnościach tych organów w takim zakresie 
jaki będzie wymagany przez w/w organy oraz udzieli przedstawicielom tych organów takiej 
pomocy, jaka będzie w jego możliwości. 
 

§ 8 

 

   Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia pisemnych raportów o wszystkich 
zaobserwowanych zdarzeniach, które miały miejsca podczas pełnienia ochrony. Raport taki 
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zawierać będzie szczegółowy przebieg zdarzenia, opis szkody (jeśli wystąpiła) oraz przedsięwzięte 
czynności, zgodnie ze wzorem ewidencji meldunków, stanowiącego integralną część opisu 
przedmiotu zamówienia. 
 

 

§ 9 

 

   Pracownicy wykonujący czynności ochronne będą umundurowani (mundury ze znakami 
firmowymi Wykonawcy) oraz wyposażeni w bezprzewodowe środki łączności i telefony 
komórkowe z kartą SIM oraz legitymacje.  
 
 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektów w czasie obowiązywania umowy oraz po jej 
zakończeniu.  

2. Obowiązek przestrzegania tajemnicy dotyczy także wszelkich innych informacji związanych z 
działalnością obydwu Stron umowy, o których Strony nabyły wiedzę podczas wykonywania 
umowy. 

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową na cały okres zawarcia umowy na sumę 
gwarancyjną 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) . 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania polisy 
ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę na następny okres 
ubezpieczeniowy. 
 

§12 

 

1.  Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek 
okoliczności siły wyższej. 
2.  Termin wykonania umowy zostanie zawieszony na czas trwania siły wyższej i biegnie dalej po jej 
ustaniu. 
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3.  Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej 
staranności i podjęcia wszelkich działań, w normalnym zakresie, nie mogą być przez strony 
przewidziane oraz którym strony nie mogą zapobiec bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. 
4. Każda ze Stron niniejszej umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności kwalifikowanych jako siła 

wyższa zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę oraz podjąć uzgodnione działania dla 
wyeliminowania lub zmniejszenia skutków przedmiotowych okoliczności. 

 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
 

§ 13 
 

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia na podstawie stawek określonych w ofercie Wykonawcy, zgodnie ze stawkami 
jednostkowymi. 

2. Wynagrodzenie miesięczne będzie obliczane według wzoru:  
      stawka za jedną godzinę x liczba godzin + obowiązujący podatek VAT. 

Wynagrodzenie to będzie obniżone za każdą rozpoczętą godzinę niewykonania przedmiotu 
umowy. 

3. Płatność za wykonanie usługi dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty 
doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo pod względem formalnym i prawnym 
wystawionej faktury.  

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby  
trzeciej  bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o statusie czynnym i posiada numer 

…………………………… 
7.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o statusie czynnym i posiada numer NIP 

896-000-54-08. 

 

 

 

KARY UMOWNE 

 

§ 14 

 

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku rozwiązania lub 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, oraz przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 
3 pkt 3 Umowy. 

2. Wykonawca może zażądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za rozwiązanie lub  
     odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto  
     określonego w § 3 ust. 3 Umowy. 
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar         
      umownych. 
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4. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, stwierdzonego przez  
      Zamawiającego, Zamawiający ma  prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę  
      10% wynagrodzenia miesięcznego za każde stwierdzone nienależyte wykonanie umowy, za  
      miesiąc, w którym doszło do nienależytego wykonania umowy, obliczonego wg zasad  
      określonych w § 13 ust. 2 Umowy. 
5. Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę rozumiane jest w szczególności : 

a) niezrealizowanie zadań określonych w załączniku nr 1, 
b) niewykonywanie stałej ochrony fizycznej kampusu przy ul. Koszarowej 3, zewnętrznego 

dozoru budynków i terenu kampusu, 
c) naruszenie przepisów Ustawy z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia, 
d) utratę koncesji, 
e) brak przedstawienia Zamawiającemu imiennego wykazu pracowników skierowanych do 

wykonywania usługi ochrony zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy, 
f) naruszenie § 4ust. 5 Umowy, 
g) brak wsparcia Grup Interwencyjnych w przypadku naruszenia bezpieczeństwa na    

terenie kampusu, lub dojazd grupy interwencyjnej na miejsce wezwania w czasie dłuższym 
niż określony w § 5 ust. 2 Umowy, 

h) brak powiadomienia Zamawiającego oraz odpowiednich służb, o których mowa w § 7, 
w przypadku zaistnienia naruszenia bezpieczeństwa na  terenie kampusu oraz  
brak sporządzenia raportu, 

i) brak legitymacji lub umundurowania pracowników skierowanych do wykonywania ochrony, 
j) brak lub utrata polisy ubezpieczeniowej oraz nieprzedłożenie aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej OC, 
k) brak dokonywania obchodów, w wyznaczonych miejscach i porach, przez pracowników 

Wykonawcy odnotowany w systemie kontroli obchodów, 
l) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę 

m) nieprzedstawienie Zamawiającemu raportu zgodnie z § 4 ust. 12, 
n) niezatrudnienie przez Wykonawcę co najmniej 1 osoby będącej, bezpośrednio przed 

zatrudnieniem przez Wykonawcę, osobą bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 roku, przez cały okres trwania umowy, w przypadku zadeklarowania tego 
w ofercie. 

  6.     Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących usługę ochrony Obiektów, w tym zatrudnienie na tej podstawie mniejszej 
ilości osób niż zadeklarowana w ofercie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego,  
obliczonego wg zasad określonych w § 13 ust. 2 Umowy, za każdą osobę poniżej liczby 
zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu. 

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia  
Wykonawcy poprzez potrącenie  kwoty naliczonej tytułem kar umownych z otrzymanej od                                                                                    
Wykonawcy faktury. 

 
 

CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE 
 

§ 15 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od  01.07.2018 r.  do  30.06.2021 r. 
Realizacja umowy zostanie rozpoczęta z dniem  01.07.2018 r.  o godz. 7:00. 
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§ 16 

 

1. W razie zaistnienia 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 tych  
    okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).  
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nienależytego  
    wykonania jej przez Wykonawcę, a w szczególności naruszenia § 2, §3, §4, §5 ust. 1, § 6, §7, §8. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 17 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

okolicznościach: 
a)  w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art.2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2017r., poz. 847),  

b)  w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

c)  w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej 
należnego podatku Vat – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit a Wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 
po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 
pomiędzy kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 
koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z 
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana wynagrodzenia 
winna dotyczyć tylko pracowników wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 lit b Wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit b na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit b. Zmiana 
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Wynagrodzenia winna dotyczyć tylko pracowników wskazanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy, o których mowa w § 17 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

5. Zamawiający rozpatrzy wnioski w terminie 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków sporządza aneks do niniejszej umowy. 

6. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy zmiana 

wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 

w Ustawie Pzp art.142 ust. 5 pkt 1, 2, 3.  

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania 
zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) stawka za godzinę netto 
pozostanie niezmienna. Zmiana wynagrodzenia brutto dotyczyć będzie wszystkich faktur 
wystawionych po terminie wejścia w życie nowej stawki podatku VAT. 

 

 

§ 18 

 

1. Ewentualne spory powstałe na tle zawartej Umowy będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie 
będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 
z późń. zm.) oraz Ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2213). 

 

§ 19 

 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2  dla Zamawiającego, 1 
dla Wykonawcy. 

      

 

 

 

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Załączniki: 

1. Nr 1 –SIWZ 
2. Nr 2 – Oferta Wykonawcy 
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