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     Załącznik nr 4 do SWZ BZP.2711.7.2021.PM 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA 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" lub „Stroną” 

 

oraz  

……………….zam. w……………………………. ul. ……………………., działającym jako przedsiębiorca pod 

nazwą ………………………………………z siedzibą w………………………. ul. ………………………., zarejestrowanym 

w …………………………………….., posiadającym nr identyfikacyjny NIP: …………..,  REGON: ………………….. 

Wysokość kapitału zakładowego: …………………….. 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" lub „Stroną” 

 

 

§ 1 

1. Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu nr ……… prowadzonym 

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

11.09.2019 r. (poz. 2019 ze zmianami) zwanej dalej „uPzp”. 

2. Strony oświadczają, że będą współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy w celu należytej 

realizacji przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania 

Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych w tym 

zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego 

niezwłocznie pisemnie drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą 

telefoniczną.  

3. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych  

w okresie wykonywania umowy. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 

uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany 

adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków 

bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w 

przypadku zaniechania powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla 

drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie 

uważana za skutecznie doręczoną. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianach 

formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania 

likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 

realizację umowy. 

6. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest 

Pani/Pan….…, tel. …, email … . 

7. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest Pani/Pan …, 

tel. …, email …  
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8. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 6 – 7. 

9. Zmiany osób, o których mowa w ust. 6 - 7, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Stron na co najmniej 7 dni przed dokonaniem zmiany, wraz z podaniem imienia i 

nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby 

zastępującej jedną z osób, o których mowa w ust. 6 – 7. 

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 -7, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

11. Osobami upoważnionymi do potwierdzenia wykonania usługi w imieniu Zamawiającego są 

pracownicy - zleceniodawcy, którzy mają obowiązek podpisania dziennej karty przewozu. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na rzecz jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie kraju i poza jego granicami 

autobusem 17-osobowym wraz z kierowcą, autobusem 32-osobowym wraz z kierowcą i 

autobusem 48-osobowym lub więcej wraz z kierowcą. 

2. Autobusy 32 – osobowe i 48 – osobowe winny być wyposażone w nagłośnienie. 

3. Zakres przedmiotowo-rzeczowy niniejszej umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia – 

Załącznik nr 1 do umowy i Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy, które stanowią jej 

integralną część. 

4. Przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze 

środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów 

bądź programów zewnętrznych albo grantów. 

 

§ 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:  

1) autobusu 17-osobowego - za 1 km:  

……….zł netto na terenie RP 

…….. zł netto poza granicami kraju;  

…….. zł netto za każdą godzinę „postojowego” na terenie kraju 

……… zł netto za każdą godzinę „postojowego” poza granicami kraju; 

 

2) autobusu 32-osobowego - za 1 km: 

……….zł netto na terenie RP 

…….. zł netto poza granicami kraju;  

…….. zł netto za każdą godzinę „postojowego” na terenie kraju 

……… zł netto za każdą godzinę „postojowego” poza granicami kraju; 

 

3) autobusu 48-osobowego i więcej - za 1 km: 

……….zł netto na terenie RP 

…….. zł netto poza granicami kraju;  

…….. zł netto za każdą godzinę „postojowego” na terenie kraju 

………zł netto za każdą godzinę „postojowego” 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. Stawka netto za 1 km w autobusach wykazanych w ust. 1 pkt 2 i 3  winna zawierać koszt 

nagłośnienia. 

4. W przypadku usługi przewozowej nieprzekraczającej 50 km ustala się stały ryczałt dla: 

1) autobusu 17-osobowego - w wysokości netto ……………. zł; 
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2) autobusu 32-osobowego - w wysokości netto …………… zł; 

3) autobusu 48-osobowego i więcej - w wysokości netto ………….. zł. 

 

Do ryczałtu nie dolicza się żadnych dodatkowych opłat. 

 

5. Zamawiający dopuszcza całodniową przerwę w przewozie, za którą Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę: 

1) netto …………….. zł/dobę w przypadku autobusu 17–osobowego,  

2) netto  …………… zł/dobę w przypadku autobusu 32–osobowego,  

3) netto ……………. zł/dobę  w przypadku autobusu 48–osobowego i więcej. 

6. Do wszystkich faktur zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 

7. Maksymalna wartość umowy brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §2 

nie może przekroczyć kwoty: …………………….… zł (zgodnie z Ofertą Wykonawcy). 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu świadczonych usług o 

maksymalnie 40% (Zamawiający zapewnia, że dokona zakupy 60% przedmiotu zamówienia)  

i w związku z tym do zmniejszenia proporcjonalnie wynagrodzenia określonego w ust. 7 

Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego 

tytułu, w tym kar, odszkodowań lub innych należności. 

9. Łączne miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1-5 stanowi nie więcej niż 50% wartości 

brutto umowy określonej w ust.7. 

 

§ 4 

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 uPzp Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku 

pracy osoby wykonujące wskazane w  pkt 15 „Opisu Przedmiotu Zamówienia”  (Załącznik nr 1 

do umowy) czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu prac w 

sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U z 2020 

r. poz. 1320).  

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

zgłoszonego Zamawiającemu Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 15 „Opisu 

Przedmiotu Zamówienia” czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami są w 

szczególności: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

3) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika (kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781) tj.: w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników); 

4) inne dokumenty; 

                                                 
11

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa  

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 

ustawy 
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- 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 oraz 

wysokość wynagrodzenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub zgłoszonego 

Zamawiającemu Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w pkt 15„Opisu Przedmiotu Zamówienia” czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 2; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 15 „Opisu Przedmiotu 

Zamówienia” czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 11 ust.3  umowy. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 

2, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2, będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługę na podstawie 

umowy o pracę.  

6. 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 36 miesięcy licząc od zawarcia 

umowy  tj.: od …………… r. do………….. r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty 

wskazanej w §3ust. 7, 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.  

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wynikające z tytułu realizacji niniejszej usługi 

obowiązki, w szczególności że: 

a) kierowcy skierowani do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje zawodowe,  
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b) posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 

mechanicznego (OC p.p.m.) zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych ( Dz.U z 2019 r. poz. 2214, z 2020 r. poz. 1180, 1639, 2320) oraz; 

c) posiada ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (zgodnie z ustawą dnia 

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - Dz. U. z 2020 r. poz. 

895, 1180, 2320, z 2021 r. poz. 355) powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

państw europejskich, związane z ruchem pojazdu oraz związane z następstwami 

nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas: wsiadania i wysiadania z pojazdu, 

bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu, postoju i naprawy na trasie 

jazdy, na skutek upadku pojazdu, jego pożaru lub wybuchu obejmujące kierowcę oraz 

pasażerów na maksymalną wysokość świadczenia na każdego ubezpieczonego  w kwocie nie 

mniejszej niż 10 000 zł na każde miejsce w pojeździe / każdego ubezpieczonego). Jeżeli suma 

ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego 

kursu NBP na dzień zawarcia umowy i musi być nie mniejsza niż w/w. 

2. Wykonawca przedłożył w dniu zawarcia niniejszej umowy Zamawiającemu dowód zawarcia 

umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust 1 lit b) - c), warunki odpowiedzialności 

ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią odpowiednio Załącznik 

nr 3 – 5 do niniejszej umowy. 

3. 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 przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy 

ubezpieczenia, dokumentów, o których mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, o 

której mowa w niniejszym paragrafie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia ich 

wejścia w życie. 

4. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży wszelkie dokumenty, udzieli 

wszelkich informacji związanych z uprawnieniami kierowców oraz dokumentami 

ubezpieczeniowymi, o których mowa w ust. 1  ponadto  udzieli każdego innego wsparcia 

niezbędnego dla dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń wobec ubezpieczycieli. 

5. W sytuacji, kiedy Podwykonawca będzie świadczyć usługi transportu stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do 

Podwykonawcy. 

 

 

§ 8 

1. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną  pojazdów służących do 

realizacji niniejszej umowy, 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 6 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 autobus zastępczy w czasie nie dłuższym niż 90 

minut, od momentu stwierdzenia nieprawidłowości. 
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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 w czasie  90 min. 

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 podmiotom, o ile nie stoi to w sprzeczności z realizacją niniejszej umowy. 

8. Zamawiający będzie zlecał wykonanie usługi: 

telefonicznie, na numer telefonu: …………………………….. oraz  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).  

 

§ 9 

1. Zakres usług, które Wykonawca  będzie wykonywał  osobiście: 

a) ------- 

b) ------- 

2. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 

a)--------- 

b)--------- 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w usługi, 

jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje się odpowiednio. 

5. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

6. 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. 

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, której przedmiotem są usługi najpóźniej  

w terminie do 7 dni od jej zawarcia. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
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wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Rozliczenie z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 17 ust. 2 umowy, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcyjeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są usługi;  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

11. Jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości, że kwalifikacje Podwykonawców lub ich wyposażenie 

w urządzenia i sprzęt nie gwarantują właściwej jakości wykonania usług lub dotrzymanie 

terminów, to Wykonawca na żądanie Zmawiającego dokona bezzwłocznej zmiany 

Podwykonawcy. Niezastosowanie się Wykonawcy do żądania Zamawiającego uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

 

§ 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. W przypadku wykonywania usług przez Podwykonawcę w okoliczności, o której mowa w § 9 

ust. 10 wraz z fakturą Wykonawca składa oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające, że 

Wykonawca dokonał w terminie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 uPzp.  

3. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie traktowane jak brak zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, za które 

przewiduje się sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której 

mowa w § 11 ust. 13 umowy. 

4. 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. 

5. Fakturę Wykonawca wystawi na adres:  

             Uniwersytet Wrocławski  

             pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

             NIP 896-000-54-08  

6. 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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)., Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta 

Zamawiającego znajduje się na platformie. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o statusie czynnym, posiada nr NIP: 

896-000-54-08. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.  

9. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w 

fakturze: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa w ust. 8, jak również 



 

8 | S t r o n a  

 

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 

w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 9 

opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 

również innej formy odszkodowania. 

11. Cena, którą zapłaci Zamawiający wynikać będzie z faktycznie przejechanych kilometrów,  

rzeczywistej ilości godzin „postojowych” oraz przerw w przewozie lub ryczałtu zgodnie z 

dzienną kartą przewozu stanowiącą Załącznik nr 7 do umowy. 

12. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy ani przekazać 

praw i obowiązków z niej wynikających na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej. 

 

 

§ 11 

1. Strony ustalają, że: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, w wysokości  5% wartościbrutto umowy, określonej w § 

3 ust. 7 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% wartościbrutto umowy, 

określonej w § 3 ust. 7 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. Wykonawca zapłaci karę umowną za naruszenie postanowień § 4 umowy – w wysokości 

1000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości zlecenia netto za nienależyte 

wykonanie umowy (w szczególności nie spełniające warunków zawartych w § 8 ust. 5, 6, 9, 

10, 11)potwierdzone pisemnie przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego korzystającą z 

usługi. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł netto za każde30 minut zwłoki w 

podstawieniu autobusu na miejsce zbiórki, potwierdzone pisemnie przez jednostkę 

organizacyjną Zamawiającego korzystającą z usługi. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo - gdy Wykonawca nie podstawi autobusu w wyznaczonym 

dniu do 90 min. – do wynajęcia autobusu w innej firmie przewozowej. W przypadku, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto jakie będzie przysługiwało firmie przewozowej, za zrealizowanie zlecenia 

zamiast Wykonawcy. 

7. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł netto za niesprawną klimatyzację, 

potwierdzoną pisemnie przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego korzystającą z usługi. 

8. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł netto za brak nagłośnienia lub 

niesprawne nagłośnienie, potwierdzone pisemnie przez jednostkę organizacyjną 

Zamawiającego korzystającą z usługi. 
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9. 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. 

10. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, 

warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki, o których mowa w 

§7 ust. 3 umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. 

11. Wykonawca zapłaci karę umowną za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, kopii dokumentów, o 

których mowa w § 9 ust. 7  w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. 

12. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 

439 ust. 5 uPzp w wysokości  0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 7umowy 

za każdy dzień zwłoki, 

13. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 

439 ust. 5 uPzp, w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. 

14. Jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca w 

wysokości 2.000,00 zł, za każdy udokumentowany przypadek. 

15. Kary umowne przewidziane powyżej mają charakter kumulatywny z zastrzeżeniem, że ich 

łączna wysokość nie może przekraczać 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 7 

umowy. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej 

wysokości poniesionej szkody. 

16. 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 
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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 r. poz.8) 

oraz  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz.2140 ze 

zm.). 

 

§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia,  

w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym wezwaniu do usunięcia 

naruszeń (przy czym w wyznaczony termin na usunięcie naruszeń nie może być krótszy niż 5 

dni kalendarzowych), jeżeli Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy w 

szczególności: 

1) nienależycie wykonuje przedmiotu umowy;  

2) nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa w szczególności w zakresie przepisów o 

transporcie drogowym, przepisów przewozowych, przepisów o czasie pracy kierowców, 

przepisów związanych z obowiązkowymi ubezpieczeniami, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych; 

3) zmniejszył wielkość sumy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw europejskich, związane z 

ruchem pojazdu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp; 

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp; 

4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciąża na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

5) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 pkt 2 

niniejszej umowy; 

6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

7) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228), niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością 

Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 

2020r. poz. 814 ze zmianami), 

8) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust.7. 

 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, Zamawiający odstępuje od umowy w 

części, której zmiana dotyczy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 16 

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, 

w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji 

lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne 

rozwiązanie sporu. Jeżeli rozwiązanie sporu drogą mediacji lub innego polubownego rozwiązania 

sporu nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 17 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia: 

1)  w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b uPzp, tj. 

zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

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

kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) 

- pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji 

zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów. 

2) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. b Wykonawca składa 

Zamawiającemu 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 przed i po jego zmianie, 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 ceny 

ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. 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. 

3) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. c  Wykonawca składa 

Zamawiającemu 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 pracowników realizujących umowę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 na kalkulację ceny ofertowej poprzez 

m.in. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z 

kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
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Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresów. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.c 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. d Wykonawca składa 

Zamawiającemu 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 przed i 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 pkt. 4 

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 pkt 1 lit. d. 

5) Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 

Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy w zakresie określonym w ust.1 pkt 1  lit. b-d 

powyżej. W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiający wyznacza datę podpisania 

aneksu do umowy. 

6) 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 ust. 1 pkt 1 lit. b-d. 

7) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy 

przez Zamawiającego. 

8) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. a zmiana wynagrodzenia 

brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających 

wartość stawki podatku VAT od towarów i usług. Zmiana stawki podatku VAT od towarów i 

usług w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §3 ust.7bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

 

2. Strony postanawiają, iżzgodnie z  art. 439 ust. 2 uPzp, dokonają w formie pisemnego aneksu 

zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją umowy  rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w ofercie, przy uwzględnieniu następujących warunków i zasad dokonania przedmiotowej 

zmiany wysokości wynagrodzenia: 

1) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po upływnie 12 miesięcy, 

licząc od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy licząc 

od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa lub niższa o 

co najmniej 3% niż wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem ogłaszanym  w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym 

RP „Monitor Polski” w terminie do 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok 

kalendarzowy2, 

                                                 
2
Publikowany  na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) 
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3) Zamawiający nie dopuszcza zmian wynagrodzenia o wskaźnik, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 

w zakresie kosztów objętych zmianami możliwymi do przeprowadzenia na podstawie ust. 1, 

w szczególności kosztów pracowniczych; 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 2 pkt 2 Wykonawca lub Zamawiający 

w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wejście w życie zmian cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją niniejszej umowy może złożyć wniosek odpowiednio Zamawiającemu 

lub Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

5) Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu pisemną kalkulację szczegółowo uzasadniającą zmianę cen materiałów lub 

kosztów. Z uprawnienia tego może skorzystać także Zamawiający; 

6) Jeżeli Wykonawca, w terminie określonym w ust. 2 pkt 4 nie wystąpi do Zamawiającego o 

zmianę wynagrodzenia Zamawiający uzna, że zmiany cen materiałów lub kosztów nie mają 

faktycznego wpływu na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

7) Zamawiający w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 

Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2. 

Zamawiający uprawniony jest do: 

a) dokonania zmiany umowy w przypadku uznania zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli 

przedłożona kalkulacja potwierdzi że zmiany ceny materiałów i kosztów wpływają na 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

b) niewyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy w przypadku uznania braku zasadności 

złożonego wniosku, tj. jeżeli przedłożona kalkulacja nie potwierdzi, że zmiany ceny 

materiałów i kosztów wpływają na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. O 

swoim stanowisku Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. 

8) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 lit. b) Wykonawca w terminie 21  dni ponownie 

może przedstawić kalkulację uzasadniająca zmianę wynagrodzenia z uwzględnieniem uwag 

Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona analizy nowej kalkulacji w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do czynności 

określonych w ust. 2 pkt 7 lit a i b. 

9) Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zawarcia pisemnego aneksu do umowy, 

nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie  i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części 

umowy. 

10) Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza  

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 7 umowy 

11) W przypadku zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku ze zmianą 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, Wykonawca dokona zmiany 

wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach i w trybie określonym w ust. 2 pod rygorem 

zapłaty kary umownej, o której mowa odpowiednio w §11 ust.13  umowy. 

 

3. Na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość następujących  zmian zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy: 

1) rezygnacja Wykonawcy z Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, przy czym, jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 

uPzp stosuje się odpowiednio, 
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2) zmiany Wykonawcy na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit) b uPzp,  

3) możliwość jednokrotnego przedłużenia terminu obowiązywania umowy o maksymalnie 6 

miesięcy, w przypadku niewyczerpania całości przedmiotu umowy i maksymalnego 

wynagrodzenia w jej obowiązywania, 

4) zmiany umowy wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy w zakresie określonym w art. 15r 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 

2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180). 

6. Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1- 3  powyżej poprzez 

złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem zmiany 

mającej wpływ na należyte wykonanie umowy. 

7. Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w ust. 3 pkt 1-3 

powyżej na należyte wykonanie umowy. 

8. Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej w 

terminie do 10 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko. 

Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od 

dnia ich otrzymania. 

9. Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. Możliwość 

wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody.  

10. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4 powyżej procedowanie  odbywa się zgodnie 

z treścią art. 15r 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 

2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180). 

12. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu. 

13. 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 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 daneosób 

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.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu (jako 

administratorowi danych) w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W 

szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów 

procesów i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie 

dotyczyło. 

6. 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 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2.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 –opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 do umowy – Oferta Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3 do umowy – umowa ubezpieczenia OC i NNW 

4. Złącznik nr 4 do umowy -  warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela 

5. Załącznik nr 5do umowy – dowód opłacenia składki 

6. Załącznik nr 6 do umowy – kopia licencji 

7. Załącznik nr 7 do umowy – dzienna karta przewozu 

8. Załącznik nr 8 do umowy – umowa powierzenia danych osobowych 

 

 

 

 

 

……………………………         …………………………… 

        Zamawiający      Wykonawca  

 

 

 


