Załącznik nr 3 do SIWZ
- PROJEKT UMOWA NR …………………
Świadczenie usług eksperta - konsultacje i doradztwo merytoryczne podczas procedury
oddziaływania transgranicznego oraz przyjmowania dokumentacji w formie Rozporządzenia

Dnia ………………………… r. w Gdyni, pomiędzy:
SKARBEM PAŃSTWA – DYREKTOREM URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z siedzibą: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, NIP 586-001-4932 zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Wiesława Piotrzkowskiego – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
przy kontrasygnacie
……………………… - ……………………………….
a
........................................................................................ …………….
z siedzibą

NIP………….

w .................................................................................................................................. …………
wpisanym do rejestru (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
1)
2)

3)

w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374 Kodeksu spółek
handlowych
w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników,
- adresy prowadzenia działalności gospodarczej,
- nr dowodu osobistego
w przypadku osób fizycznych - imiona i nazwiska wspólników,
- adresy prowadzenia działalności gospodarczej,
- nr dowodów osobistych
-nazwa prowadzonej działalności.

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :
1……………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………….
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonym na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się roli eksperta - konsultacji i doradztwa
merytorycznego na rzecz Zamawiającego podczas procedury oddziaływania
transgranicznego oraz w trakcie procedury przyjmowania dokumentacji w formie
Rozporządzenia.
2. W szczególności obowiązki Wykonawcy obejmują:
a) Dostarczenie odpowiedzi na uwagi i wnioski, które mogą wpłynąć do Zamawiającego
w trakcie procedury trans granicznej.
b) Dostarczenie odpowiedzi na uwagi i wnioski, które mogą wpłynąć do Zamawiającego w
trakcie procedury przyjmowania „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego
polskich obszarów morskich skali 1:200 000” w formie Rozporządzenia.
c) Edycja dokumentacji „Projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich
w skali 1: 200 000” oraz bazy danych stanowiącej część powyższego dokumentu,
wynikających z wyżej wymienionych procedur.
d) Udział Wykonawcy w spotkaniach konsultacyjnych (4 spotkania), których ewentualna
organizacja może wyniknąć z procedury transgranicznej bądź przyjmowania
dokumentu w formie Rozporządzenia.
3. Wykonawca oświadcza, iż w okresie po złożeniu oferty nie zaszły jakiekolwiek
okoliczności, które wyłączałyby możność wykonywania przez niego niniejszej umowy,
nie znajduje się w złej sytuacji majątkowej, która mogłaby zagrozić wykonaniu przez
niego niniejszej Umowy, jak też że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie
upadłościowe, egzekucyjne lub likwidacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją
żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań.
§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od jej podpisania.
2. Łączny nakład czasu pracy – nie więcej niż 536 godzin doradztwa.
3. Strony dopuszczają wcześniejsze rozwiązanie umowy w przypadku wcześniejszego
wykonania zadań wymienionych w §1.
4. Czynności Wykonawca będzie wykonywał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Usługi będą świadczone w siedzibie Wykonawcy oraz w innych miejscach (w zależności
od potrzeb).
6. O terminach spotkań i wyjazdów wymagających obecności Wykonawcy, Wykonawca
zostanie poinformowany z min. 2-dniowym wyprzedzeniem.

§3.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1.

Wykonawca obowiązany jest wykonać niniejszą przedmiot umowy, przy pomocy
własnego personelu lub osób trzecich, wskazanych w ofercie jako podwykonawcy.

2.

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych
przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy na każde
żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym.

3.

Jeżeli zgodnie z OPZ (załącznik nr 1 do umowy) wymagane jest uzyskanie przez
Wykonawcę akceptacji, uzgodnienia lub stanowiska Zamawiającego w innej formie,
Wykonawca obowiązany jest uzyskać je uprzednio względem czynności, której
stanowisko to dotyczy, przy czym dla stanowiska Zamawiającego wymagana jest forma
pisemna i opatrzenie go podpisem osoby upoważnionej (dopuszcza się dokumenty
faksowe oraz skany dokumentów).

4.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie:
siedmiu) dni od powzięcia informacji, informować Zamawiającego o wszelkich
przeszkodach lub zagrożeniach dla prawidłowego i terminowego wykonania Umowy
oraz zastosować się do wskazań Zamawiającego lub wzajemnych ustaleń co do dalszych
działań Wykonawcy.

5.

Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania przedmiotu umowy, jego
jakość, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas
wykonanych prac, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.

Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli, w odniesieniu do bieżących spraw
związanych z wykonaniem Umowy, w osobach:
1) Ze strony Zamawiającego:
a)
………………………………………, tel. ……………; e-mail:………
b)
………………………………………, tel. ……………; e-mail:………
2) Ze strony Wykonawcy:
a)

……..…………………………….…., tel. ……………; e-mail:………

b)

………………………………………, tel. ……………; e-mail:………

7.

Zamawiający udostępni Wykonawcy będące w jego posiadaniu materiały i opracowania
niezbędne do wykonania Umowy.

8.

Jeżeli OPZ (załącznik nr 1 do umowy) nie stanowi inaczej, Wykonawca wykona Umowę
z materiałów własnych, z wykorzystaniem potencjału technicznego pozostającego w jego
dyspozycji. Jeśli Strony nie postanowią inaczej, czynności współdziałania, o jakich
mowa w niniejszym paragrafie, będą realizowane w siedzibie Zamawiającego.

9.

Wymagania dotyczące spotkań z udziałem Stron określa OPZ (załącznik nr 1 do umowy).

10. Czynności Zamawiającego determinujące wykonanie przedmiotu Umowy określa OPZ
(załącznik nr 1 do umowy).

§4.
WYNAGRODZENIE
1. Strony uzgadniają całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 w całkowitej kwocie:
.........................................................................................................
złotych
brutto,
(słownie: ..........................................złotych), w tym podatek VAT w stawce ……….. %.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Dostarczenie odpowiedzi na uwagi i wnioski, które mogą wpłynąć do
Zamawiającego w trakcie procedury transgranicznej cena jednostkowa
godziny pracy zespołu za kwotę ………………. złotych brutto (słownie
zł
……………………………), w tym podatek od towarów i usług w stawce …… %; wartość
brutto za 432 godz. …………………………………………………….zł (słownie: ……..zł)
2) Dostarczenie odpowiedzi na uwagi i wnioski, które mogą wpłynąć do
Zamawiającego w trakcie procedury przyjmowania „Projektu planu
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200
000” w formie Rozporządzenia cena jednostkowa godziny pracy zespołu za kwotę
………………. złotych brutto (słownie zł ……………………………), w tym podatek od
towarów i usług w stawce …… %; wartość brutto za 40 godz. …………zł (słownie …….zł)
3) Edycja dokumentacji „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego
polskich obszarów morskich w skali 1:200 000” oraz bazy danych będącej
integralną częścią powyższego dokumentu cena jednostkowa godziny pracy
zespołu za kwotę ………………. złotych brutto (słownie zł ……………………………), w
tym podatek od towarów i usług w stawce …… % ; wartość brutto za 40 godz. …………zł
(słownie ……………..….zł)
4) Udział Wykonawcy w spotkaniach konsultacyjnych (min. 2 maks. 4) cena
jednostkowa godziny pracy zespołu za kwotę ………………. złotych brutto (słownie zł
……………………………), w tym podatek od towarów i usług w stawce …… %; wartość
brutto za 24 godz. …………………zł (słownie …………..….zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustalone zostało na podstawie oferty
Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty realizacji
przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie.
4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 będzie zależna od ilości
przepracowanych godzin w danym miesiącu.
5. W wykazie godzin faktycznie wykonanego doradztwa i konsultacji nie uwzględnia się
czasu podróży / dojazdu do miejsca świadczenia usługi.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury VAT lub
rachunku (rachunek - bez uwzględnienia kosztów pracodawcy tj. ZUS i fundusz pracy)
wystawionej / wystawionego przez Wykonawcę wraz z załączonym szczegółowym
wykazem godzin faktycznie wykonanego doradztwa i konsultacji (zaakceptowanym przez
Zamawiającego) wraz z opisem wykonanych czynności.

7. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wypłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT
lub rachunku.
9. Wynagrodzenie płatne jest w terminie do 30 dni od doręczenia poprawnie wystawionej
faktury VAT lub rachunku (rachunek - bez uwzględnienia kosztów pracodawcy tj. ZUS i
fundusz pracy) Zamawiającemu.
§5.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca oświadcza, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wniósł w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6
………………
(słownie:
ust.
1
umowy
co
stanowi
kwotę
……………………………….) w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna zobowiązywać
Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, kwoty do
wysokości wniesionego zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
wskazujące na zaistnienie okoliczności w postaci niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres, na który
niniejsza umowa została zawarta oraz okres rękojmi powiększony o 30 dni. Treść
gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Gwarancja musi być
egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega prawu
polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być sąd powszechny
siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy
Wykonawca – przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania –
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
4. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione
w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek
Wykonawcy.
5. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 %
zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia musi
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie
wraz z odsetkami zostanie zatrzymane przez Zamawiającego.
§6.
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 15 %
wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 4 ust. 1 umowy.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, co pociągnie za
sobą konieczność zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby ta przewyższała wysokość kar
umownych.
§7.
PRAWA AUTORSKIE
1. W odniesieniu do elementów przedmiotu umowy, które noszą znamiona utworu, w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późniejszymi zmianami), Wykonawca
przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania z utworu na czas nieoznaczony, w tym
w szczególności do wykorzystania dla potrzeb postępowań administracyjnych
prowadzonych przez Zamawiającego, sporządzania aktów normatywnych, jak również dla
celów naukowych, w następującym zakresie:
a) utrwalanie drukiem, poprzez fotokopiowanie lub podobną techniką, niezależnie
od standardu, systemu i formatu;
b) zwielokrotnianie utrwaleń drukiem lub podobną techniką, niezależnie
od standardu, systemu i formatu;
c) zwielokrotnianie zapisów komputerowych oraz wprowadzanie ich do pamięci
komputera, bez względu na liczbę stanowisk;
d) publiczna,
nieodpłatna
prezentacja
w
dowolnej
formie
dla
celów
niekomercyjnych.
2. Zamawiającemu służy prawo do wykonywania opracowań dzieła bez uszczerbku dla jego
pierwotnej treści i kształtu. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na każdorazowe, nie
ograniczone rozporządzanie ww. opracowaniami dla celów określonych w ust.1.
3. Wykonawca oświadcza, że:

a) do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie
w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu nieograniczone prawa autorskie,
b) opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz
nie jest obciążone prawami osób trzecich.
4. Za wszelkie roszczenia osób trzecich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
5. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z
praw autorskich zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
§8.
PODWYKONAWCY
1.

Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy osobami
trzecimi, za które ponosi jednak pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie
Umowy.

2.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca, a także zgłoszony przez niego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje zakres
niniejszej Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy lub projektu zmiany tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
takiej umowy o podwykonawstwo. Obowiązek przedłożenia projektu umowy nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości niższej niż 50 000 zł brutto.

4.

Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej
wyraża zgodę na jej zawarcie lub zgłasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiający w
szczególności może zgłosić sprzeciw przeciwko zatrudnieniu podwykonawcy, jeśli
kwalifikacje podwykonawcy nie odpowiadają kwalifikacjom Wykonawcy wymaganym
w SIWZ lub w ocenie Zamawiającego zakres Umowy, który Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę.

5.

Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez podmiot do tej zapłaty zobowiązany.
Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez

ewentualnych odsetek za opóźnienie.
6.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od
doręczenia wezwania. Nie zgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za
brak zastrzeżeń Wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te
domagają się tej zapłaty.

7.

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, co do zasadności bezpośredniej
zapłaty z umowy podwykonawczej, Zamawiający może:
a)

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b)

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo

c)

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna
za niewiarygodne.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w razie braku takiej
możliwości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§9.
ZMIANA UMOWY
1.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
1) w zakresie terminów jej wykonania, w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa mającej wpływ na wymagania dotyczące przedmiotu
Umowy,
b) w przypadku przedłużającej się procedury transgranicznej czy też procedury
przyjmowania projektu w formie Rozporządzenia, przy czym wartość stawek
godzinowych wynagrodzenia nie mogą ulec zmianie;
c) udzielenia przez Zamawiającego zamówień w przedmiocie nie objętym
przedmiotem Umowy warunkującym możliwość wykonania Umowy,
d) wystąpienia siły wyższej lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających
wykonanie Umowy.

2.

3.

Strony przewidują zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
także w następujących przypadkach :

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu
niniejszej Umowy;
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
Strony umowy zgodnie stanowią, że dokonają, w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności,
zmiany
wysokości
wynagrodzenia
Wykonawcy
określonego
w §6 ust.1 niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia zmian przepisów wskazanych
w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmian wskazanych w ust.2
niniejszego paragrafu. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać
będzie od daty zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, o którym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustępu, nie wcześniej niż od daty wejścia w życie zmienionych
przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w ust. 5.

4.

W przypadku zmiany o której mowa w ust. 2 lit. b) wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy (po zmianie
wysokości stawki podatku od towarów i usług) zostanie obliczona z uwzględnieniem
przepisów zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT).

5.

Z wyłączeniem przypadku wskazanego w ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu,
wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego
doręczenia Zamawiającemu pisemnego wniosku zawierającego :
a) w przypadku zmiany wskazanej w ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu
szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczegółowe wyliczenie
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym
wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną przez Wykonawcę kwotą
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany o której mowa w ust.2 lit. c)
na kalkulację wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać
wyłącznie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem płacy minimalnej.
Zamawiający nie uwzględni kosztów wynikających z podwyższenia
wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
w
szczególności
koszty
podwyższenia
wynagrodzenia
w kwocie
przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
b) w przypadku zmiany wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu
lit. d) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczegółowe
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną przez Wykonawcę kwotą
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad o których mowa
w ust. 2 lit. d) na kalkulację wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien

zawierać wyłącznie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa
w ust.2 lit. d).
6.

Zamawiającemu przysługuje w terminie 14 (słownie czternastu) dni od daty otrzymania
wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 żądanie udostępnienia do wglądu,
księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności
wprowadzenia zmiany objętej złożonym, przez Wykonawcę, wnioskiem.

7.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu
do Umowy.
§10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu do
umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane polubownie, a dopiero po
wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej. Sądem wyłącznie właściwym jest sąd
siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy –
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy, właściwe ze względu na przedmiot Umowy.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.
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