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Załącznik nr 4 do SWZ 

                                                                   PROJEKT 

UMOWA nr DZ/…………………………….. 

 

zawarta w dniu ……………………………. r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301, który reprezentuje 

…………………………………, zwany w dalszej części umowy Zamawiającym 

a firmą …………………………………………………………………………. 

z siedzibą przy ………………………………………………………………………………. 

NIP ……………………………………….,REGON ………………………………………., 

którą reprezentuje ……………………………………………………………………  

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

dalej zwanymi Stronami 

 

§ 1 

1. Niniejszą umowę zawarto w ramach postępowania przeprowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą”. 

2. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę 

w ramach postępowania  nr………………………………………….. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym, posiada 

niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada środki 

finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie 

ponosić odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz za działania 

i zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Zespołu 

Konserwacji obsługującego Domy Studenckie Uniwersytetu Wrocławskiego” 

zgodnie z ofertą z dnia ……….. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Szczegóły techniczne dotyczące zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty w SWZ – załącznik Nr 2 oraz zestawienie asortymentowo - ilościowe - 

załącznik Nr 3.   

 

3. Przedmiot umowy ma zostać dostarczony do Zamawiającego na adres: Zespół Konserwacji 

– Dom Studencki „Słowianka” pl. Grunwaldzki 26, 50-363 Wrocław. 

4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych 

oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.  

5. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczanego produktu. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczany asortyment spełnia wszystkie obowiązujące normy 

prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z 

Ofertą za kwotę wynagrodzenia: 

netto: …………………………..………….…………………………………………………………………….. złotych,   

plus należny podatek VAT ……..…..…..….%  w kwocie: …………………………………. złotych, 

ogółem wynagrodzenia brutto: ..……..………………..……………….……… złotych, 
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mające charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego  

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 

3. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi transportu i ubezpieczenia dostawy, 

opakowania, wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego oraz 

uwzględnia wszystkie opłaty i podatki (dotyczy podmiotów będących podatnikiem podatku 

VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług). . 
4. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości, jakie Zamawiający zamierza realizować  

w okresie obowiązywania niniejszej umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie w 

zależności od potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający: 

1) zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy  

o maksymalnie 20% (Zamawiający zapewnia, że dokona zakupu przynajmniej 80% 

przedmiotu zamówienia) i w związku z tym do zmniejszenia proporcjonalnie 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do 

zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu, w tym kar, odszkodowań 

lub innych należności, 

2) zastrzega możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach zawartej umowy  

w stosunku do ilości i asortymentu wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia  

z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianego przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 

wskazanej jako wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1 bez żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy. 

5. Zmiana w zakresie określonym w ust. 4 nie stanowi zmiany warunków umowy 

wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz że posiada 

numer identyfikacyjny NIP 896-000-54-08. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz że posiada 

numer identyfikacyjny NIP ……………………………………... 

8. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę za każde sukcesywnie zrealizowane 

zamówienie na adres: 

Uniwersytet Wrocławski 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

NIP 896-000-54-08   

Faktura powinna być dostarczana wraz z towarem do Zespołu Konserwacji, a jako dowód, 

że towar został doręczony zgodnie z zamówieniem powinna ona zostać podpisana przez 

pracownika Zespołu. 

9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za dostarczony przedmiot 

zamówienia, w terminie 21 dni od daty doręczenia do Zamawiającego poprawnie 

wystawionej pod względem formalno-prawnym faktury - z naniesionym numerem umowy - 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

10. 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. 

11. Jeśli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany w fakturze: 

1)  jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa w ust. 10 powyżej, jak również 

2) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

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

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

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

11 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe 
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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 innych rekompensat. 

13. 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 (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może złożyć 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego 

fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na platformie. Rodzaj adresu PEF: 

NIP. 

14. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Osobami upoważnionymi do współpracy przy realizowaniu umowy są: 

1).. ze strony Zamawiającego – …………….……, e-mail: ……………………,tel.: ………………, faks: 

………… 

 2) . ze strony Wykonawcy – …………………….……, e-mail: ……………….tel.:  ………………, faks: 

………………  

2. Zmiana osoby upoważnionej o której mowa w ust. 1, następuje poprzez niezwłoczne 

pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3.  W imieniu Zamawiającego sukcesywne zamówienia na materiały budowlane zgłaszane 

będą przez Zespół Konserwacji pl. Grunwaldzki 26, 50-365 Wrocław, tel. 71/328-29-57. 

4. Zamówienia będą składane pocztą elektroniczną, lub faksem na następujące numery 

wskazane przez Wykonawcę: 

Fax ………………………. e-mail ………………………………….  

 

§ 5 

1. Dostawy na zasadach określonych w umowie następować będą partiami, sukcesywnie i 

stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

począwszy od ................. do dnia ................. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa 

w § 3 ust. 1 jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. W 

przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, 

termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2.  

2. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego 

przez Zamawiającego egzemplarza umowy. 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytułu 

zmiany terminu realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) dostarczyć każdą sukcesywnie zamówioną partię towaru do Zespołu Konserwacji na 

własny koszt – w terminie do …. dni od chwili złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną. 

2) zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie 

dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca 

dostawy. 

3) W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego jakości 

dostarczonego produktu, Wykonawca wymieni produkt na nowy w terminie …. dni 

roboczych od daty zgłoszenia reklamacji pocztą elektroniczną lub faksem na numery 

wskazane w § 4 ust. 4. 
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§ 6 

1. Wykonawca udziela gwarancji na zakupione materiały, będące przedmiotem niniejszej 

umowy na warunkach nie gorszych niż określone w dokumentach gwarancyjnych 

producenta dostarczanych materiałów i nie krótszej niż 24 miesiące od dnia dostawy. 

2. Usunięcie wady materiału lub wymiana w ramach gwarancji następuje w terminie 

wskazanym w § 5 ust. 4 pkt 3. 

 

§ 7 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z dostawy realizowanej zgodnie z warunkami 

umowy, w szczególności przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1, o co 

najmniej 7 dni, Zamawiający ma prawo zamówić awaryjnie dostawę u innego Wykonawcy, 

a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. Kara umowna, o której mowa w § 9 ust. 1 

będzie miała zastosowanie. 

 

§ 8 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia okresowego raportu (w terminie do dnia 10 

następnego miesiąca po upływie kwartału) o ilości, rodzaju i kwocie dostaw zrealizowanych 

dla Zamawiającego od początku obowiązywania umowy. 

 

§ 9 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu dostawy, określonego w § 5 ust. 4 pkt 1 

niniejszej Umowy, zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2% od wartości 

zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, przekraczający  

ten termin dostawy. 

2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze lub w ramach udzielonej gwarancji, o którym mowa w  § 5 ust. 4 pkt 3 niniejszej 

Umowy, zostanie obciążony przez Zamawiającego karami umownymi w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. W sytuacji niedostarczenia przez Wykonawcę wszystkich pozycji z zamówienia, o którym 

mowa w § 4 ust. 4, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3 - krotności wartości 

każdej pozycji wg oferty Wykonawcy (wartość netto + VAT), która nie została dostarczona. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strona odpowiadająca za przyczyny odstąpienia zapłaci 

drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za 

niezrealizowaną część Umowy. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości strony zgodnie 

oświadczają, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na 

podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

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

łączna wysokość nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

6. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w terminie 14 

dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W przypadku 

niezapłacenia ww. noty księgowej w terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowanie 

Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego 

7. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

  

§ 10 
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1.  Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem 

skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym uznania za doręczoną korespondencji 

skierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres. 

2.  Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

3.  Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

  

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 

10 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym wezwaniu 

do usunięcia naruszeń (przy czym wyznaczony termin na usunięcie naruszeń nie może być 

krótszy niż 5 dni kalendarzowych), jeżeli Wykonawca narusza postanowienia niniejszej 

umowy w szczególności: 

1) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 

obowiązków, 

2) jeżeli Wykonawca pomimo naliczenia kary umownej, o której mowa w §9 ust. 1 lub 

2 nie wypełnia należycie swych obowiązków, 

3) notorycznie dostarcza towar niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia 

4) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z realizacji 

niniejszej w szczególności: 

a) kiedy zwłoka w terminie dostawy, określonego w § 5 ust. 4 pkt 1 umowy będzie 

trwała dłużej niż 30 dni;  

b) kiedy zwłoka w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 Umowy będzie trwała 

dłużej niż 30 dni 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 456 uPzp, a także: 

1) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w § 3 

ust 1. 

3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Strony uznają, że odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do niewykonanej 

przez Wykonawcę części Umowy, co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy 

Stronami w zakresie czynności wykonanych przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od 

Umowy. 

6. W razie odstąpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczące okresu 

przydatności i rękojmi za wady, mają zastosowanie do dostaw, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i odebrane przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Na podstawie art. 454 i 455 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość następujących  

zmian zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy:  

1) zmiana terminu wykonania poszczególnych dostaw w następujących sytuacjach:  

a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych, nie leżących po 

stronie Wykonawcy, 

b) przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego mających bezpośredni 

wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,  

c) z powodu wystąpienia siły wyższej; 
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2) poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy, określonego w § 5 ust. 1, o okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku niewyczerpania wartości wynagrodzenia brutto, o 

której mowa w § 3 ust. 1 

3) zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

4) 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, 

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

6) 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 z późn. zmianami). 

2. Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5 powyżej 

poprzez złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z 

wystąpieniem zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy. 

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

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1-5 powyżej na należyte wykonanie umowy. 

4. Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 2 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. 

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

wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody.  

6. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) 

mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 6 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 z 

późn. zm). 

8. Zgodnie z postanowieniami art. 436 pkt 4 lit. b uPzp Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian w umowie dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

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

minimalnym wynagrodzeniu o pracę; 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub 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; 
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 lit. a zmiana wynagrodzenia 

brutto będzie dotyczyła faktur wystawianych od dnia wejścia w życie przepisów 

zmieniających wartość stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w trakcie realizacji umowy, pociąga 

za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, bez 

konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 lit. b Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z 

dostaw świadczonych po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób 

bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie. 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. Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 

z podwyższeniem wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy. Nie będą akceptowane koszty 

wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 lit. c Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z 

dostaw świadczonych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie.  Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na kalkulacje ceny ofertowej. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji umowy, które 

Wykonawca ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8 lit c. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 lit. d Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z 

dostaw 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 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. 8 lit. d 

13. Zamawiający w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 

Wykonawcy dot. sytuacji z ust. 8, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po 

zaakceptowaniu wniosku wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 

14. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do 

umowy zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 

zmian. 



 

8 | S t r o n a  
 

15. Obowiązek wykazania wypływu zmian, o których mowa w ust. 9 lit. b-d na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy przez Zamawiającego. 

16. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby 

firmy nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu 

 

§ 13 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z niniejszą umową będą przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą 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 zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu  

i w czasokresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i 

tajemnicy. Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.  

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku 

informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony.  

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 

realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 

§ 14 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.     

3. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Spory mogące wynikać przy wykonaniu postanowień umowy, strony poddadzą 

rozstrzygnięciu właściwym miejscowo sądom powszechnym dla Zamawiającego. 

  

 

5. Załącznikami stanowiącym integralną część umowy są:  

  1. oferta Wykonawcy, załącznik nr 1  

    2. SWZ, załącznik nr 2 

3. zestawienie asortymentowo-ilosciowe/kalkulacja, załącznik nr 3 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 

egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

 

 

 

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

      Zamawiający                           Wykonawca   

 

data podpisania ………………………..     data podpisania ……………………….. 

 


