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WZÓR UMOWY 

Umowa nr ………………….. 

 

zawarta w dniu …………….. roku  pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1,                         
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408), który 
reprezentuje: 
………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
oraz  
………………. zam. w……………………………. ul. ……………………., działającym jako przedsiębiorca pod 
nazwą ……………………………………… z siedzibą w………………………. ul. ………………………., zarejestrowanym 
w …………………………………….., posiadającym nr identyfikacyjny NIP: …………..,  REGON: 
………………….. 
zwanym w dalszej części "Wykonawcą". 
 

 
§ 1 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, 
postępowanie  nr …………………………………. 
Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na rzecz jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie kraju i poza jego granicami 
samochodem 5-osobowym wraz z kierowcą oraz samochodem 9-osobowym wraz                     
z kierowcą. 

2. Zakres przedmiotowo-rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy i Oferta Wykonawcy – Załącznik  nr 2 do umowy, 
które stanowią jej integralną część.  

 
§ 3 

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 Strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodnie z 
przedstawioną ofertą. Koszty usługi  wyliczone będą wg oferowanej przez Wykonawcę stawki 
dla:  

a) samochodu 5-osobowego - za 1 km na terenie kraju tj. …… zł netto i …… zł netto poza 
granicami kraju; za każdą godzinę „postojowego” na terenie kraju tj. ……. zł netto i …… 
zł netto poza granicami kraju; 

b) samochodu 9-osobowego - za 1 km na terenie kraju tj. …….. zł netto i …… zł netto poza 
granicami kraju; za każdą godzinę „postojowego” na terenie kraju tj. …… zł netto i ……. 
zł netto poza granicami kraju. 

2. Stawka netto za 1 km usługi zawiera wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi 
przewozowej, tj. ubezpieczenie pasażerów, opłaty drogowe, opłaty za parkingi, 
wynagrodzenie kierowców oraz inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. W przypadku usługi przewozowej nieprzekraczającej 50 km ustala się stały ryczałt dla: 
a) samochodu 5-osobowego - w wysokości netto ……….. zł; 
b) samochodu 9-osobowego - w wysokości netto …….…. zł. 

Do ryczałtu nie dolicza się żadnych dodatkowych opłat. 
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4. Zamawiający dopuszcza całodniową przerwę w przewozie, za którą Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy kwotę netto ……………. zł/dobę w przypadku samochodu 5-osobowego i kwotę 
netto  …………… zł/dobę w przypadku samochodu 9-osobowego. 

5. Do wszystkich faktur zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 
6. Maksymalna wartość umowy netto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w      

§ 2 nie może przekroczyć kwoty: ………………… zł (słownie: ……………………………………). 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania limitu kwotowego określonego w 

ust. 6, z prawem obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia 
jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu, w tym kar, odszkodowań lub innych 
należności. 

8. Łączne miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1-4 stanowi nie więcej niż 50 % wartości 
netto umowy określonej w ust. 6. 

 
§ 4 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności 
wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr ………………  do SIWZ, 
będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz.1320). 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca lub podwykonawca  zobowiązuje się przedłożyć 
do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z 
pracownikami świadczącymi usługę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę, wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania. W tym celu Wykonawca lub 
podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca lub podwykonawca  zobowiązuje się przedłożyć 
do wglądu zaświadczenie  właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne       z tytułu 
zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę  za ostatni okres rozliczeniowy. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługę lub  zaświadczeń ZUS 
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 2-3, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników świadczących usługę na podstawie umowy o pracę.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących 
usługę oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

 
§ 5 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od ………………… r. do  ………….. 
r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wskazanej w § 3 ust. 6, jeżeli nastąpi to przed 
upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. 

2. O dokładnych terminach wykonania zlecenia Wykonawca będzie informowany każdorazowo 
z wyprzedzeniem  minimum 4-dniowym. 

3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z usługi w każdym momencie, z zastrzeżeniem, że  w 
dniu, w którym ma być realizowana usługa, rezygnacja z usługi możliwa jest tylko z powodu 
złych warunków pogodowych lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W 
przypadku opisanym w niniejszym ustępie,  Wykonawca nie będzie dochodził od 
Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, w tym kar, odszkodowań lub innych 
należności. 

§ 6 
W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem – zakwaterowanie dla kierowców zapewnia                    
i opłaca Wykonawca.  
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§ 7 
1. Wykonawca  oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo samodzielnie i spełnia wszelkie 

wynikające z tego tytułu obowiązki, w tym m.in. posiada obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m.),  kierowcy oraz 
przewożonych osób (NNW). 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca planuje przy realizacji umowy skorzystać z usług 
podwykonawców, polisa ubezpieczenia OC działalności i NNW powinna obejmować również 
odpowiedzialność za tych podwykonawców.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o której mowa powyżej, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz 
dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy. 

4. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłużenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem jej ciągłości i 
przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia, dokumentów, o których mowa w ust. 3. Wykonawca zobowiązany jest do 
informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, o 
której mowa w niniejszym paragrafie, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wejścia w 
życie.  

§ 8 
1. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną wynajmowanych 

pojazdów, jak również za pełną dokumentację pojazdów wraz z ubezpieczeniami, 
gwarantującymi ich przejazd na zamówionej trasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
Polsce oraz poza granicami kraju.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami obowiązującego prawa licencje do 
prowadzenia działalności gospodarczej objętej przedmiotem niniejszej umowy. Dokumenty 
licencji stanowią Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uregulowań prawnych w zakresie czasu 
pracy kierowcy i przestrzegania warunków przewozu z tego wynikających, obowiązujących w 
Polsce jak i zagranicą. 

4. Zamawiający ma prawo poinformować Inspekcję Transportu Drogowego lub Policję, gdy 
warunki techniczne pojazdów będą budziły wątpliwości Zamawiającego. Jeżeli w wyniku 
przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, Wykonawca 
zobowiązany jest podstawić niezwłocznie samochód zastępczy w czasie nie dłuższym niż 90 
minut, od momentu stwierdzenia nieprawidłowości. 

5. W przypadku, gdy podstawienie pojazdu nie będzie możliwe w czasie, o którym mowa w ust. 
4,  Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty zakwaterowania i noclegu do czasu 
podstawienia zastępczego pojazdu. 

6. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd o tym samym 
standardzie. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego, w tym koszty 
obowiązkowego zakwaterowania w oczekiwaniu na pojazd zastępczy, obciążają Wykonawcę.  

7. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy może oferować swoje usługi przewozowe 
innym firmom, o ile nie stoi to w sprzeczności z realizacją niniejszej umowy. 

8. Zamawiający będzie zlecał wykonanie usługi: 
telefonicznie, na numer telefonu: …………………………….. 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: ………………………………. 

9. Wykonawca gwarantuje,  że wynajmowane przez Zamawiającego pojazdy będą sprawne 
technicznie, bezpieczne dla ruchu, będą spełniały wszystkie wymagane przepisami prawa 
normy związane z realizacją usługi. 

10. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę kierowców do realizacji zamówienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, gwarantując nieprzerwaną podróż zgodnie ze zleceniem 
Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązany  jest udostępniać  pojazdy w bezpiecznym, czystym i estetycznym 
stanie (np. nieuszkodzone fotele, czyste zagłówki, czyste pojemniki na odpadki, umyte okna, 
posprzątane wnętrze).  
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§ 9 
1. Zakres usług, które Wykonawca  będzie wykonywał  osobiście:  

a) -------  
b) -------  

2. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:  
a)---------  
b)--------- 

3. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia                   
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w 
takim stopniu, jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

5. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.  
 

§ 10 
1. Należność za wykonane usługi realizowana będzie na podstawie faktury wystawianej przez 

Wykonawcę po wykonaniu każdego zlecenia. Należność uregulowana zostanie przez 
Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

2. Płatność za wykonaną usługę dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 
(dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo pod 
względem formalnym i prawnym wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem wykonania 
usługi. 

3. Fakturę Wykonawca wystawi na adres:  
             Uniwersytet Wrocławski  
             pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
             NIP 896-000-54-08  

4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym, Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą 
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na 
platformie. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o statusie czynnym, posiada    nr 
NIP: 896-000-54-08. 

6. Jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT czynnym, to posiada nr NIP: ………. 
7. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na 

fakturze zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie podatników VAT zgodnie 
z regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Wykonawcy. 

8. Cena, którą zapłaci Zamawiający wynikać będzie z faktycznie przejechanych kilometrów,  
rzeczywistej ilości godzin „postojowych” oraz przerw w przewozie, zgodnie z dzienną kartą 
przewozu stanowiącą Załącznik nr 6 do umowy. 

9. Wykonawca,  bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść  wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 11 
1. Strony ustalają, że: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, w wysokości  5 % wartości netto umowy, określonej  w 
§ 3 ust. 6 umowy. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za  odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, oraz przez Wykonawcę  z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości netto umowy, 
określonej  w § 3 ust. 6 umowy. 

2. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, wynikającego               
z prawidłowo sporządzonej i doręczonej zgodnie z zapisami umowy faktury, Wykonawca 
może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

3. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Wykonawca zapłaci karę umowną    
w wysokości iloczynu kwoty 60 zł oraz liczby dni  w okresie realizacji umowy, w których nie 
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dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę, przy pomocy której Wykonawca  
świadczy usługę, co do której Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu zatrudnienia jej  na 
podstawie umowy o pracę. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości zlecenia netto za nienależyte 
wykonanie umowy (nie spełniające warunków zawartych w § 8 ust. 5, 6, 9, 10, 11) 
potwierdzone pisemnie przez jednostkę UWr. korzystającą z usługi. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł netto za każde 30 minut spóźnienia 
w podstawieniu samochodu na miejsce zbiórki, potwierdzone pisemnie przez jednostkę UWr. 
korzystającą z usługi. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo - gdy Wykonawca nie podstawi samochodu w 
wyznaczonym dniu do 3 godzin zegarowych – do wynajęcia  samochodu w innej firmie 
przewozowej, a kosztami wynajęcia obciąży Wykonawcę w zakresie 20 % wartości netto. 

7. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł netto za niesprawną klimatyzację, 
potwierdzoną pisemnie przez jednostkę UWr. korzystającą z usługi. 

8. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000,00 zł netto, jeżeli w wyniku 
przeprowadzonej kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego lub Policję  pojazd nie 
będzie mógł uczestniczyć w ruchu. 

9. Kary umowne przewidziane powyżej mają charakter kumulatywny. Zamawiający ma prawo 
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.  

10. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie 
księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego 
zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar 
umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 
14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej 
prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, 
o zmianie adresu siedziby firmy ewentualnie o zmianie adresu jej właściciela w okresie 
obowiązywania umowy,   oraz nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających pod rygorem 
skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania 
za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres wskazany przez Wykonawcę. 

2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową powinna być kierowana 
na niżej podane adresy Stron: 

       Dla Wykonawcy         …………………………………….. 
                                      …………………………………….. 
                                      ……………………………………… 

Dla Zamawiającego: Uniwersytet Wrocławski 
pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław                

 
§ 13 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskał w 
związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub 
stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej 
rozwiązaniu.  

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia   29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 
2020 r., poz.1740), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 poz.8) 
oraz  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze 
zm.).     
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§ 15 

Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 
następujących okoliczności:  
1) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
3) gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 6,  
4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

z 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. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art.145 ustawy Pzp),  

5) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo 
upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późniejszymi zmianami), niewypłacalności lub 
zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814).  

 
 

§ 16 
Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 17 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczone ustawą Prawo zamówień publicznych 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w 
umowie dotyczących:   
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach:  

a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu na pracę    (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2177),  

b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

c) w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,  
d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  
Wykonawcę;  

2) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia wykonywanego przy udziale podwykonawcy 
zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie;  

3) zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy lub rezygnacji  z podwykonawcy, 
przy czym w przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, powoływał się na zasoby tego podwykonawcy na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

3. W przypadku  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w ust. 2 pkt 1)  lit.a Wykonawca  
składa pisemny  wniosek  o zmianę wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien dotyczyć tylko 
osób bezpośrednio realizujących umowę. 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  minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 
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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.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) lit. b Wykonawca składa  
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z usług 
świadczonych po  zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości  stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien dotyczyć 
tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. 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. 2 pkt 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. 2 pkt 1) lit. b.   

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) lit. d Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z usług 
świadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. 
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. 2  pkt 1) lit. d 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. 2 pkt 1) lit d.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1) lit. c zmiana 
wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów 
zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług.  

7. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku 
wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.  

8. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do 
umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 
których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 142 ust. 5.  

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian o których mowa w ust. 2 na koszty wykonania 
zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 
Zamawiającego.  

10. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby firmy 
nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu.  

 
§ 18 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez strony w związku z niniejszą umową będą 
przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z 
przepisami RODO.   

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie niezbędnym 
do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.   

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 
RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej strony.  

5. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych pracowników na zasadach określonych w umowie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr  7 do umowy. 

 
§ 19 

 
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 
otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 
 

§ 20 
Integralną częścią umowy są załączniki:  
1. Załącznik nr 1 do umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2. Załącznik nr 2 do umowy – oferta Wykonawcy 
3. Załącznik nr 3 do umowy – umowa ubezpieczenia 
4. Załącznik nr 4 do umowy – dowód opłacenia składki 
5. Załącznik nr 5 do umowy – kopia licencji 
6. Załącznik nr 6 do umowy – dzienna karta przewozu 
7. Załącznik nr 7 do umowy- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
 
 
 
              ……………………………                 …………………………… 
                     Zamawiający                     Wykonawca  


