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Wzór Umowy 

 WAT.272.1.1.2018 

 

zawarta dnia …………………….. w Poznaniu 

 

Pomiędzy:  

 

Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – Zdzisławem W. Krajewskim; 

działającym przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą  

w (61-625) Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4; REGON 000162406 i NIP 972-05-27-579; zwanym dalej 

Zamawiającym 

 
a:  

 

………………………….. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy/prowadzącym działalność na podstawie 

wpisu….. ………………..z siedzibą w ………………. przy ul. ……………….; REGON ………………, NIP …………………. 

w imieniu której działa: 

……………………. – ………………………. 

zwany dalej  Wykonawcą, 

 

w rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy           

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń przez 

Wykonawcę w poniżej wskazanych budynkach Zamawiającego: 

1) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, 

2) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Kaliszu, 

ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, 

3) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Koninie, 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin, 

4) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Lesznie, 

ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Leszno, 

5) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Pile, 

ul. Motylewska 5A, 64-920 Piła 

oraz terenów wokół budynków opisanych w punktach 1,2,3,4,5 . 

Zakres usług objętych niniejszą umową określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący 

załącznik nr 2.1. i 2.2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią integralną 

część niniejszej umowy. 

2. Odbiór usług  odbywać się będzie poprzez podpisanie przez strony protokołów wykonania usługi 

jeden raz w miesiącu po zakończeniu danego miesiąca. 
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§2 

Termin realizacji zamówienia: 

Umowa została zawarta na czas określony od 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2020 r. 

 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 wynosi: 

1 Cena netto (PLN)  

2 Podatek VAT 8%  

3 Cena netto (PLN)  

4 Podatek VAT 23%  

5 
Razem za całość zamówienia wraz  

z podatkiem VAT (PLN) 
 

 
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne za realizację usługi określonej w § 1 ust. 1 

wynikające ze stawki miesięcznej obliczonej na podstawie kwoty określonej w ofercie Wykonawcy. 

3. Zapłata następować będzie na podstawie faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół wykonania usługi o którym mowa w § 1 ust. 3, 

którego kopię Wykonawca załączy do wystawionej faktury. 

5. Zapłata następować będzie w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury na konto wskazane 

przez Wykonawcę. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. Faktura winna zawierać informacje o miesięcznych kosztach świadczenia usługi w każdej 

delegaturze. 

8. Fakturę za świadczoną usługę należy dostarczać na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań. 

 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą 

starannością i dokładnością. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł, której kopię dostarczy Zamawiającemu. 

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy  w okresie 

obowiązywania umowy, Wykonawca bezzwłocznie przedstawi  Zamawiającemu nowy dokument 

potwierdzający objęcie Wykonawcy ochroną ubezpieczeniową pod rygorem natychmiastowego 

rozwiązania umowy. 

4. Wykonawca i osoby którymi Wykonawca posługuje się w celu realizacji umowy zobowiązują się 

zachować w tajemnicy informacje mające wpływ na stan bezpieczeństwa działalności 

Zamawiającego. Obowiązek ten wiąże wskazane w niniejszym ustępie osoby na czas 

nieograniczony. 



WAT.272.1.1.2018   załącznik nr 3 

Strona 3 z 9 

 
5. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz 

osób, które będą w jego imieniu wykonywać czynności określone w niniejszej umowie,  w tym 

wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących 

czynności opisanych sprzątania opisane w załączniku nr 2.1. i 2.2. do specyfikacji (Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia) z podziałem osób na dany budynek (delegaturę). 

6. Za przestrzeganie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych przez osoby wykonujące umowę  

w imieniu Wykonawcy, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do respektowania wszelkich uwag, poleceń i wskazówek       

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, dotyczących wykonywania usługi w obiektach 

objętych niniejszą umową. 

 

§5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do terminowych wypłat wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić osobom wykonującym umowę w imieniu Wykonawcy 

swobodny dostęp do pomieszczeń w swoich obiektach – w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonywania czynności powierzonych w ramach niniejszej umowy. 

3. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany 

jest udzielić wszelkiej pomocy przy badaniu okoliczności i przyczyn wypadku.  

 

§6 

Odpowiedzialność stron umowy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu przy lub 

przy okazji wykonywania umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody wyrządzone 

Zamawiającemu przez osoby wykonujące umowę w imieniu Wykonawcy. 

2. W przypadku powstania szkody Zamawiający dokona jej wyceny i prześle do niego żądanie zapłaty. 

Termin zapłaty odszkodowania przez Wykonawcę wynosi 7 dni od odbioru wezwania do zapłaty,  

w przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę na 

drogę sądową.  

3. Zamawiający zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy udzielić wszelkiej pomocy przy dochodzeniu 

roszczeń regresowych przeciw osobom trzecim, dostarczyć informacje i inne dokumenty niezbędne 

dla skutecznego dochodzenia roszczeń. 

 

§7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w ofercie 

podwykonawcom 

2. W sytuacji o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części przedmiotu 

umowy, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwy firmy podwykonawcy. 

3. W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot umowy przy pomocy 

podwykonawców przedłoży Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawcy  

z podwykonawcami. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 zawierać będzie w szczególności następujące dane: 

1) Okres obowiązywania umowy, 
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2) Informacje dotyczące solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i podwykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy, 

3) Określenie przypadków w których Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, ich 

wysokości i sposobu zapłaty, przy czym uregulowania nie mogą być mniej korzystne dla 

Zamawiającego  niż uregulowania zawarte w niniejszej umowie, 

4) Zakaz dokonywania zmian w umowie bez zgodny Zamawiającego.  

 

§8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% 

wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2) W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania lub niewykonania usługi stanowiącej 

przedmiot umowy oraz trzykrotnego zawiadomienia o tym Wykonawcy drogą elektroniczną na 

adres e-mail: ………………… wskazany przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy 

kolejny dzień opóźnienia w wykonaniu  przedmiotowej usługi w sposób należyty, do 14-tego 

dnia włącznie, od wysłania ostatniego zawiadomienia. Po upływie 14 dni, w przypadku dalszego 

opóźnienia, Zamawiający rozwiąże umowę z Wykonawcą, w wyniku okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Zastrzeżone kary umowne są niezależne od siebie. Zamawiający  zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody niezależnie od zapłaty kar 

umownych. 

3. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku 

zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1. 

5. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 

ich zapłaty, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia  wszelkich kar umownych oraz 

wartości poniesionej szkody z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§9 

Przelew wierzytelności 

Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

 

§10 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli 

wystąpi, co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 

1) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych 

przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia 
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którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie 

obowiązków podatkowych, 

2) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością 

zmiany okresu realizacji umowy,  

3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 

podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które 

nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą, 

4) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

5) w wypadku zmian mających na celu polepszenie jakości świadczonych usług (bez możliwości 

zmiany ceny) lub obniżenia ceny za świadczone usługi.  

6) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał 

się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym 

niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego 

podwykonawcę.  

7) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: 

- wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach  procedury przetargowej 

udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona; 

- modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który 

nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; 

- jeżeli zmiany, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Sposób realizacji zamówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), 

osoby wykonujące czynności w zakresie opisanym w załączniku nr 2.1. i 2.2. do specyfikacji 

(Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia) będą zatrudnione na umowę o pracę. 

Minimalna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę na pełne etat:  6 osób (etatów - min. 2 

etaty w Poznaniu oraz min. po jednym etacie w Delegaturach). 

2. Wykonawca w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób 

wskazanych w ust. 1, w szczególności:  

1) zanonimizowanych umów o pracę (kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana        

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922)  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania), oświadczenia ww. osób, że są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 
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pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847),  

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy i poświadczoną za zgodność                 

z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

3) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. 2016, poz. 922) . Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

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

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

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

i dokonywania ich oceny, 

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

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym             

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w ust. 2 dowody                 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia. 

5. W przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących 

czynności opisane w zał. nr 2.1. i 2.2. do specyfikacji na umowę o pracę, wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 3% całkowitego 

wynagrodzenia,   o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, lub przedstawienie informacji 

niekompletnych o których mowa w ust. 2 i 4 Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę                    

w wysokości 2 000,00 PLN.  

7. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2, 4 i 10 lub zmiany sposobu 

zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary 

umowne wskazane w ust. 5 i 6 niniejszej umowy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami lub osobą  pod warunkiem, że spełnione 

zostaną wszystkie powyższe wymagania. 

9. Wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w zał. 2.1. i 2.2. do specyfikacji   

10. W przypadku zmiany składu osobowego pracowników wymienionych w wykazie, o którym mowa 

w ust. 9 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed przystąpieniem 

nowych osób do wykonywania czynności określonych niniejszą umową, zaktualizowany wykaz. 

Zmiana wykazu nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Do czasu dostarczenia Zamawiającemu 

zaktualizowanego wykazu osób, Wykonawca zapewni ciągłość w należytym wykonywaniu 

przedmiotu zamówienia.  
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11. W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, w razie rozwiązania     

stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem całego 

okresu trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej 

osoby, w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy), na podstawie 

umowy o pracę w nie mniejszym wymiarze czasowym pracy. Do czasu zatrudnienia nowego 

pracownika, Wykonawca zapewni ciągłość w należytym wykonywaniu przedmiotu zamówienia.    

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

a) Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia 

umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od 

wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdanie 

poprzedzające nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikających  

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy, 

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji prac 

określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę  do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli zostanie ogłoszone 

zakończenie działalności lub likwidacja (rozwiązanie) firmy Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz 

zajęcia majątku Wykonawcy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

1) Zaistnieje naruszenie sytuacji opisanej w § 4 ust. 2 lub § 4 ust. 3, §11 ust. 7. 

2) W przypadku wykonywania czynności powierzonych w ramach niniejszej umowy przez osobę 

będącą pod wpływem alkoholu lub  innych środków odurzających,    

3) Usługa jest wykonana wadliwie lub sprzecznie z umową, w wyniku okoliczności opisanych w § 8 

ust. 1 pkt 2. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§13 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli 

wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 
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1) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach: 

a)  w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 847),  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

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

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1a Wykonawca składa  

w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany 

stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe 

wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji 

Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał 

rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów  

i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto,  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

stawki podatku od towarów i usług, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. 

Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia 

zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

3) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1b Wykonawca w terminie 30 

dni od wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany 

minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym 

szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem 

kosztów realizacji Umowy. 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 pracowników 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy 

Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie 

dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 

w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

4) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.1c Wykonawca składa  

w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty 

wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zwiększenie kosztów realizacji 

Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania 

a wzrostem kosztów realizacji Umowy. 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.1c. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca 

wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost 
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kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do 

negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających 

z faktur wystawionych po wejściu w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.  

5) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 

wyznacza niezwłocznie datę podpisania aneksu do umowy. 

6) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na koszty wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

 

§ 14 

Przedstawicielstwo stron 

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły: 

1) Po stronie Wykonawcy:  ………………………….; tel. ………………………… 

2) Po stronie Zamawiającego: 

a) Ewa Makowska  – WIOŚ Poznań tel. 61 827 05 12, 
b) Mirosław Karolak  – Delegatura w Kaliszu tel. 62 764 63 30, 
c) Andrzej Sparażyński  – Delegatura w Koninie tel. 63 240 29 40, 
d) Marlena Staszko  – Delegatura w Lesznie tel. 65 529 58 56, 
e) Mirosław Michaś  – Delegatura w Pile tel. 67 212 23 12. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie.  

W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych  

z realizacji umowy jest sąd powszechny w Poznaniu. 

2. Strony zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach w ich statusie prawnym mających 

wpływ na świadczenie usług objętych niniejszą umową. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny  

i Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca. 

5.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.   Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy, 

2) Załącznik nr 2.1. i 2.2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

 

       …………………………………                                                             ……………………………… 

             Wykonawca                                                                                 Zamawiający 

 

 

 


