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sygnatura: ZP-081/2017                    Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 
 
 
W dniu ………………….………  w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………..……………………………………….……………………………….., 
zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………………………….…………………..….,  
reprezentowanym  przez : 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia 
publicznego w myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została 
umowa o następującej  treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi technicznej i bieżących 

napraw instalacji technologicznych basenów, czyszczenie niecek basenowych Uniwersyteckiego Centrum 
Sportowego UMK w Toruniu wraz z sukcesywną dostawą chemii basenowej, zgodnie z zamówieniem 
publicznym sygn. postępowania: ZP-081/2017. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zwanej dalej SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), który stanowi integralną cześć umowy. 

3. Osobami upoważnionymi do koordynacji całości spraw związanych z przedmiotem umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego – … ,  tel. … , adres poczty elektronicznej … , 

2) po stronie Wykonawcy – … ,  tel. … , adres poczty elektronicznej … . 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy i 
nie stanowi zmiany treści umowy. 

 
§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy i 

zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na własny koszt. 

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi się 
posługuje przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Personel Wykonawcy musi być przeszkolony w zakresie BHP na tego typu obiektach zgodnie ze specyfiką 
wykonywanej pracy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swojego personelu w czyste jednolite ubrania z 
identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu oraz w obuwie basenowe. 
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5. Wykonawca wyposaży w środki ochrony indywidualnej osoby pracujące z niebezpiecznymi środkami 
chemicznymi, prawidłowo opisze pomieszczenia, w których będą one przechowywane oraz przygotuje 
procedury postępowania z substancjami niebezpiecznymi i zapozna z nimi personel.  

6. Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać określone w przepisach prawa wymagania dotyczące oceny 
zgodności.  

7. Wykonawca umieści karty charakterystyki środków niebezpiecznych w miejscach ich przechowywania i 
używania. 

8. Osoby wykonujące pracę na płycie basenu, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika, obowiązuje 
nakaz stosowania w trakcie pracy kamizelek asekuracyjnych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za wypadki personelu Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego eksploatowania przekazanych przez Zamawiającego 
pomieszczeń i urządzeń, i przekazania ich Zamawiającemu w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w 
stanie technicznym niepogorszonym. 

10. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne, materiały eksploatacyjne, a także 
narzędzia pracy niezbędne do wykonania zamówienia, w tym w szczególności: środki do uzdatniania wody 
basenowej, dezynsekcji i dezynfekcji niecek basenowych i instalacji basenowych oraz dwa odkurzacze 
podwodne umożliwiające oczyszczenie ścian i dna basenów bez konieczności spuszczania wody. Wartość 
tych środków, materiałów i narzędzi jest wliczona w wynagrodzenie, o którym mowa w  § 6 ust. 1 
niniejszej umowy. Wykonawca zapewni także urządzenie kontrolno-pomiarowe (fotometr elektroniczny) z 
funkcją interfejsu.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia wykonywania na swój koszt, w okresie obowiązywania umowy, 
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ze wszystkich basenów (sportowy, rekreacyjny, 
wanna spa) powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub innym laboratorium akredytowanym przez 
Polskie Centrum Akredytacji i posiadającym zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego do 
badań wody. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco protokołów, raportów z 
badań, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji  
zaleceń wynikających z tych protokołów, raportów z badań, z zastosowaniem obowiązujących przepisów 
prawa.  

13. Środki chemiczne używane do uzdatniania i dezynfekcji wody w pływalni muszą być biodegradowalne, nie 
mające negatywnego wpływu na wodę w pływalni oraz muszą posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu 
uprawnionego do kontroli jakości i inne dokumenty wymagane na podstawie aktualnych przepisów 
prawa. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z Opisem przedmiotu umowy, stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy,  

2) wykonywania przeglądów i konserwacji urządzeń zgodnie z kartami gwarancyjnymi i dokumentami 
DTR dotyczącymi tych urządzeń, w sposób który nie spowoduje utraty uprawnień przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu gwarancji, 

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń, obowiązującymi 
przepisami, normami i wymogami sanitarnymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów  
przeciwpożarowych, 

5) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów o jakości potwierdzonej przez załączone 
certyfikaty, świadectwa lub karty charakterystyki, 

6) prowadzenia prac w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, 
zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, 
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7) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w sposób umożliwiający nabycie wiedzy z 
zakresu wykonywania czynności objętych powierzoną usługą.     

15. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac wynikających z realizacji niniejszej umowy 
lub stosowania przez Wykonawcę niewłaściwych środków, czy narzędzi, nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie mienia Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną lub zniszczoną własność.  

16. W przypadku, gdy w wyniku nieterminowego lub nienależytego wykonania prac wynikających z realizacji 
niniejszej umowy powstanie konieczność wykonania dodatkowych prac, np. wymiany wody w basenie lub 
basenach, ich koszty poniesie Wykonawca, w sposób i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego.  

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu do obsługi instalacje i urządzenia. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za narażenie na utratę życia lub zdrowia, 
spowodowanie utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu osób trzecich w związku z realizacją niniejszej 
umowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji przedmiotu umowy polisy ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi objętej niniejszą 
umową, wystawioną na sumę nie niższą niż 1 000 000,00 (słownie złotych: jeden milion 00/100) zł. 

21. Opłaconą polisę, o której mowa w ust. 20 Wykonawca przedstawia Zamawiającemu z chwilą podpisania 
niniejszej umowy. 

22. Jeżeli przed zakończeniem obowiązywania umowy polisa, o której mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu 
wygaśnie, Wykonawca odnowi ją i przedłoży Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

23. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi polisy, o której mowa wyżej - w terminie określonym w ust. 22 
niniejszego paragrafu, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy, a koszty, jakie poniósł opłacając składkę ubezpieczeniową, może potrącić z płatności 
należnych Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie 
długiem do zapłacenia. 

24. Wykonawca odpowiedzialny jest także za szkody, które powstały z jego winy w trakcie trwania niniejszej 
umowy lecz ujawniły się po jej zakończeniu. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego, niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji basenowych.  

26. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego (z miesięcznym wyprzedzeniem) o 
nadchodzących terminach wykonania przeglądów serwisowych urządzeń i elementów wchodzących w 
skład instalacji uzdatniania wody basenowej. 

27. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać regulaminu pływalni UCS UMK w Toruniu. 
 

§ 3 
ODBIORY 

 
1. Przewiduje się następujące odbiory prac: 

1) codzienny – osoba uprawniona ze strony Wykonawcy informuje osobę, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 
1 umowy lub osobę nadzorującą funkcjonowanie basenu ze strony Zamawiającego o zakończeniu prac 
oraz o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach. Osoba, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy 
lub osoba nadzorująca funkcjonowanie basenu ze strony Zamawiającego przekazuje ewentualne uwagi 
ustnie osobie, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy; 

2) miesięczny – pisemny, podpisany przez osoby wskazane w § 1 ust. 3 umowy; 
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3) techniczny – pisemny, podpisany przez osoby uprawnione, związany z technologią wody. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują niżej 
wymienione uprawnienia: 

1) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad; 

2) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania osoby wskazanej w § 1 ust. 3 pkt. 1 umowy o usunięciu 
wad oraz do żądania wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na odbiór prac zakwalifikowanych 
uprzednio jako wadliwe. 

 
§ 4  

KONTROLA 
 

1. Zamawiający może kontrolować sposób realizacji przedmiotu umowy w aspekcie jego zgodności z 
postanowieniami niniejszej umowy i przepisami prawa, w szczególności przepisami sanitarnymi. Protokół 
z kontroli Zamawiający przedstawi Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia jego sporządzenia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je 
nienależycie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć mu odpowiedni termin na wykonanie zobowiązań 
zgodnie z umową. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie 
przystąpi do wykonywania zobowiązań umownych albo nadal wykonuje je nienależycie, Zamawiający jest 
uprawniony do powierzenia ich wykonania w drodze wykonania zastępczego przez osobę trzecią, na 
ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie 
niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych. 

 
§ 5 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.  

2. Szczegółowy wykaz terminów wykonywania poszczególnych czynności objętych przedmiotem umowy 
zawiera Opis przedmiotu zamówienia. 

 
§ 6 

WARTOŚĆ UMOWY 
 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż: 
…………….  zł netto (słownie złotych …………………………..). 

2. Z tytułu świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy w danym miesiącu kalendarzowym 
Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto, płatne z dołu, w kwocie stanowiącej 
iloczyn dziennej stawki ryczałtowej netto wynoszącej zgodnie z ofertą ............ (słownie: .............) złotych i 
liczby dni świadczenia w tym miesiącu usług stanowiących przedmiot umowy.  

3. Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie za dni faktycznego świadczenia 
usług stanowiących przedmiot umowy. 

4. Kwotę wynagrodzenia obliczoną zgodnie z zasadą, o której mowa w ust. 2 Wykonawca powiększy o 
należny podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, kosztami zakupu środków chemicznych i innych 
materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy oraz kosztami szkolenia pracowników 
Zamawiającego.  
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§ 7 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w §6 ust. 2 niniejszej umowy 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem 
odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. 

2. Za dzień dokonania zapłaty strony umowy uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 

 
§ 8 

KARY UMOWNE 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości: 

1) 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego 
lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

2) 25% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, 
za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole z kontroli albo odbioru, 

3) 5% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego netto, za przerwę w świadczeniu usług, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – za każdy dzień przerwy, 

4) 2 000 zł za każdy przypadek niedopełnienia obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 
wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ) 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

2. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Kary nałożone na Zamawiającego przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów BHP, 
sanitarnych i innych w zakresie usług objętych umową obciążają Wykonawcę, jeśli pozostają one w 
normalnym związku przyczynowym z działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, względnie osób, za które 
on ponosi odpowiedzialność. 

4. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 
Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar 
umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, 
przelewem na konto wskazane w nocie. 

 
§ 9  

ODSTĄPIENIE 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Oprócz okoliczności, o której mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od 
daty wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań wynikających z 
umowy lub wykonuje je nienależycie, w szczególności w przypadku wstrzymania użytkowania basenu z 



  

 

 
 

Strona 6 z 7 
 

 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa 
dochodzenia kary umownej i odszkodowania. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.  

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 
 

§ 10 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
samym zakresie jak za swoje działania i zaniechania. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. 

3. Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadań zobowiązani są do stosowania wszystkich 
przepisów wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 11 

ZMIANY UMOWY 
 
1. Strony umowy zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 6 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej 
z następujących okoliczności: 

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, strony umowy 
dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, stosownie do zasad określonych w 
ust. 2-12.     

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, 
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 
Pracowników wykonujących umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia Pracowników wykonujących umowę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
Pracownikom wykonującym umowę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników wykonujących umowę, o których mowa w zdaniu 
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poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy. 

5. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron umowy może wystąpić do drugiej strony 
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 
jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany 
te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników wykonujących 
umowę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 
- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników wykonujących 
umowę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
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 zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 
pkt 2. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 
wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 6 pkt 2. 

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5, strona umowy, która 
otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację 
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

9. W przypadku otrzymania przez stronę umowy informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5. W 
takim przypadku postanowienia ust. 6 - 8 oraz 10 stosuje się odpowiednio. 

10. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 
1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, a w 
szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  Zamawiający         Wykonawca          


