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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

PROJEKT UMOWY (dla każdej części) 

 

 

UMOWA NR ……./MJWPU/……./2022/Z/WZP/WSP/U-332-39.……/22 

 

zawarta w dniu .................................................................. 

 

 

pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie (03–719 Warszawa) przy  

ul. Jagiellońska 26, NIP 1132453940 (zwanym dalej „Nabywcą usługi”), w imieniu którego działa Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, z siedzibą w Warszawie (03–301 Warszawa) przy ul. Jagiellońskiej 

74 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „Odbiorcą usługi”), reprezentowana przez Pana Mariusza Frankowskiego 

– p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.  

 

a: 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, w ramach zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710). 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w zał. Nr…. Do Umowy (dalej „OPZ”).  

2. Przedmiot umowy 1 , o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje realizację następujących części 

zamówienia: 

1) Część I - Ewidencja Księgowa w projektach unijnych realizowanych na terenie województwa 

mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 (14 szkoleń); 

2) Część II - Prawo Zamówień́ Publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zasada 

konkurencyjności w projektach unijnych realizowanych na terenie województwa mazowieckiego  

w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 (26 szkoleń); 

3) Część III - Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w projektach unijnych realizowanych 

na terenie województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 

(26 szkoleń) . 

3. W ramach zawartej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia szkoleń (w wymiarze co najmniej 7 godzin szkoleniowych – jedno szkolenie, godzina 

szkoleniowa - 45 min.) oraz udzielenia konsultacji indywidualnych (min. 30 min);  

                                                           
1 W zależności od realizowanej części zamówienia - niepotrzebne skreślić 
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2) opracowania i przekazania materiału dydaktycznego w ramach realizowanej części zamówienia,  

o której mowa w ust. 2 pkt …powyżej (zwanego dalej „Materiałem szkoleniowym”) dla uczestników 

w postaci prezentacji. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że szkolenia przygotowane i przeprowadzone na podstawie niniejszej Umowy oraz 

przygotowany w związku z nimi Materiał szkoleniowy, mają charakter twórczy i stanowią przedmiot prawa 

autorskiego wykładowcy, który podlega ochronie prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn zm.). 

2. Mocą niniejszej Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do korzystania z Materiału 

szkoleniowego i innych utworów powstałych w związku z wykonaniem Umowy i udostępnionych 

Zamawiającemu, na czas nieokreślony, na terytorium Unii Europejskiej, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalania i zwielokrotniania (kopiowania) Materiału szkoleniowego: trwałe lub czasowe utrwalanie 

lub zwielokrotnianie egzemplarzy Materiału jakimikolwiek środkami znanymi w chwili podpisania 

Umowy, w każdym znanym formacie, systemie lub standardzie, w tym w szczególności techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności przy użyciu 

wszelkich formatów dających możliwość zapisu na płytach, jak również na dysku twardym  

i innych nośnikach pamięci oraz serwerach,  

2) obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utrwalono Materiał szkoleniowy, poprzez 

użyczenie lub najem oryginałów albo egzemplarzy, 

3) rozpowszechniania Materiału szkoleniowego w sposób inny niż określony w ust. 2 pkt 2 powyżej,  

w szczególności poprzez publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie oryginałów lub kopii 

Materiału szkoleniowego (zarówno wszystkich jego elementów, jak i każdego z osobna) w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności  

w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie; 

4) modyfikowania Materiału szkoleniowego; 

5) wykorzystania Materiału szkoleniowego we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych 

dowolnego podmiotu wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, określone w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy zawiera honorarium za udzielenie Zamawiającemu 

prawa do korzystania z Materiału szkoleniowego zgodnie z ust. 2 powyżej, na wszystkich wskazanych tam 

polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie własności egzemplarzy Materiałów szkoleniowych 

udostępnionych Zamawiającemu (w tym - pracownikom Zamawiającego) w ramach wykonania Umowy, 

także w wersji elektronicznej lub na nośnikach - wyłącznie do celów służbowych.  

4. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Materiału szkoleniowego o pola 

niewymienione w Umowie, Strony w odrębnej umowie uzupełnią niewymienione w niniejszej Umowie pola 

eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy z tego tytułu.  

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobligowany jest do przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres e-mail 

osoby/osób do kontaktu) Materiał szkoleniowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt … celem akceptacji bądź 

ewentualnej modyfikacji na minimum 7 dni roboczych przed pierwszym szkoleniem. Zamawiający  

w terminie maksymalnie 2 dni roboczych zgłosi ewentualne uwagi bądź zaakceptuje przesłany Materiał 

szkoleniowy. W przypadku uwag Wykonawca w terminie maksymalnie 2 dni roboczych dokona poprawy 

Materiału szkoleniowego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność merytoryczną oraz aktualność przekazywanych 

danych/informacji w Materiałach szkoleniowych. W przypadku zmian przepisów, wytycznych lub zmian 

wynikających z nowego orzecznictwa itp., obejmujących zakresy tematyczne szkoleń realizowanych  

w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uzupełnienia lub/i korekty wszelkich 

braków, błędów i nieścisłości. 
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3. W przypadku modyfikacji wynikających ze zmian w przepisach, wytycznych itp. Wykonawca zobowiązany 

jest do poinformowania Zamawiającego o modyfikacjach i przesłania nowej wersji Materiału szkoleniowego 

na minimum 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.  

4. Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane odpowiednimi logotypami, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego. Na wszelkich Materiałach szkoleniowych wytworzonych w ramach umowy dopuszcza  

się stosowanie tylko logotypów wskazanych przez Zamawiającego.  

 

§ 4. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uwzględnienia w ankiecie oceniającej szkolenie punktu odnośnie  

do trenera oraz jego oceny. W przypadku uzyskania przez trenera średniej z ankiet poniżej 3,50 (w skali 1-

5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę), Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany 

jest do zmiany tego trenera na innego wskazanego w wykazie, stanowiącym załącznik nr …… do umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę trenera, jeżeli po dokonanej wizytacji uzna, 

że nie spełnia on oczekiwań Zamawiającego w zakresie przygotowania merytorycznego i/lub umiejętności 

dydaktycznych. Zmiana będzie dokonywana na postawie uzyskanej oceny (z uzasadnieniem) przyznanej  

w karcie wizytacji sporządzanej po dokonanej kontroli szkolenia. Wizytacji szkoleń będą dokonywać 

pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania e-mailowych uwag uczestników odnośnie do danego 

szkolenia.  Na ich podstawie rości sobie prawo zmiany trenera na innego przestawionego w wykazie, 

stanowiącym załącznik nr …… do umowy. 

 

§ 5. 

1.  Usługa, o której mowa w § 1, przeprowadzona będzie w sali konferencyjnej (sala zlokalizowana w granicach 

m. st. Warszawy, nie dalej niż 3 km od Dworca Centralnego – licząc od Alei Jerozolimskich 54, 00-024 

Warszawa) wynajętej w obiekcie hotelarskim o standardzie hotelu minimum trzygwiazdkowego  

lub obiekcie konferencyjnym znajdującym się w budynku biurowym. Obiekt, w którym zrealizowana 

zostanie usługa jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz każdorazowo sala szkoleniowa 

będzie:  

1) dostosowana do przeprowadzenia szkolenia dla maksymalnie 28 osobowej grupy (minimalna wielkość 

grupy-13 osób);  

2) wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia, sprzęt i inne wymagane elementy; 

3) posiadała dostęp do Internetu bezprzewodowego. 

2. Zamawiający zapewni osobie prowadzącej szkolenie (trenerowi): laptop z dostępem do Internetu, 

podwieszony rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika, tablice typu flipchart oraz catering.   

3. Szczegółowa informacja odnośnie do miejsca przeprowadzenia szkolenia zostanie przekazana Wykonawcy 

co najmniej 7 dni przed szkoleniem. 

 

§ 6. 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany najpóźniej do dnia 18 grudnia 2023 r. w terminach ustalonych przez 

Zamawiającego z Wykonawcą z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy, sobót i niedziel oraz pojedynczych 

dni wypadających pomiędzy dniami wolnymi od pracy. W przypadku braku porozumienia dotyczącego 

terminu szkolenia, trzeci wskazany termin przez Zamawiającego będzie dla Stron umowy wiążący. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z przedłożoną 

ofertą cenową, jak również zaleceniami Zamawiającego. 

 

§ 7. 

1. Do współpracy (kontaktu) w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego:   

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

2) ze strony Wykonawcy:  

…………………………………………................................................................................................................... 
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2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez e-mailowe powiadomienie drugiej Strony  

i nie stanowi zmiany treści niniejszej Umowy. 

 

§ 8. 

1. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym zostaną 

przeprowadzone szkolenia, Strony sporządzą protokół odbioru z realizacji Umowy w tym okresie, zwany 

dalej „Protokołem”; w grudniu 2022 i grudniu 2023 r. Protokół zostanie sporządzony odpowiednio 

najpóźniej w dniu 19 grudnia 2022 i 19 grudnia 2023.  

2. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) datę/y, temat/y szkoleń przeprowadzonych w okresie, którego dotyczy Protokół, imię i nazwisko 

trenera; 

3) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania usługi. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający zgłosi w Protokole, jeżeli stwierdzi, że usługę 

wykonano w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego, wskazanymi w zawartej Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym 

telefonicznie i/lub mailowo celem podpisania Protokołu (terminy ustalane będą zgodnie z ust. 1 powyżej). 

4a. Osobami upoważnionymi do podpisania Protokołu są: 

1) ze strony Zamawiającego ………………………,  

 2) ze strony Wykonawcy: ………………………, 

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie Protokół podpisany bez zastrzeżeń. 

 

§ 9. 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie wskazanym w § 1 ust 2 pkt…, Wykonawca otrzyma całkowite 

wynagrodzenie w kwocie brutto nie większej niż ………………………. 

(słownie:……………………………………………………..), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia 

…………………………………. stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. Cenę przeprowadzenia jednego szkolenia  

ustala się na kwotę brutto w wysokości…………………… zł (słownie:………………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 - …, obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją 

przedmiotu niniejszej Umowy, a w szczególności wynagrodzenia, koszty użytkowania własnego sprzętu 

i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu Umowy, zysk, narzuty, 

ewentualne upusty, podatki oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

3. Zamawiający oświadcza, że szkolenie jest finansowane w 80% ze środków Pomocy Technicznej i w 20%  

z budżetu województwa mazowieckiego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić płatność częściową po zrealizowaniu szkolenia/szkoleń w danym 

miesiącu kalendarzowym, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 14 dni kalendarzowych 

od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w dokumencie księgowym  

i po podpisaniu Protokołu. 

5. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku 

prowadzącego rachunek Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia ostatniej faktury w grudniu 2022 i grudniu 2023 r. odpowiednio 

najpóźniej do dnia: 19 grudnia 2022 r.; 19 grudnia 2023 r. 

7. Faktura w opisie musi zawierać w szczególności datę/y szkoleń.  

8. Fakturę należy wystawić na Nabywcę usługi - Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 

Warszawa, NIP:1132453940. Odbiorcą faktury będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, na adres której należy dostarczyć faktury. 

9. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 
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 § 10. 

1. Za rozwiązanie Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1  

2. Szkolenie z danego zakresu tematycznego może przeprowadzić wyłącznie trener, który został wskazany 

(przypisany do danego zakresu tematycznego – zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, „Wykaz – trener”) 

w ofercie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia szkoleń przez trenerów innych 

niż wskazani w załączniku „Wykaz - trener”, jak również późniejszego dodawania trenerów mogących 

prowadzić szkolenie do załącznika „Wykaz- trener” złożonego wraz z ofertą. W przypadku przeprowadzenia 

szkolenia przez trenera, który nie został wskazany w załączniku: „Wykaz - trener” Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy 

zidentyfikowany taki przypadek. 

3. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w tym wadliwą realizację programu szkolenia 

(przekazywanie nieaktualnych danych/informacji lub informowanie o innych programach niż tylko RPO WM 

2014-2020 oraz FEM 2021-2027, braku omówienia wszystkich zagadnień wymaganych na podstawie 

zaakceptowanych programów oraz Materiałów szkoleniowych) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, w ramach każdego ze szkoleń  

w związku z realizacją którego zostały zidentyfikowane powyższe naruszenia. 

4. Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

5. Za oznakowanie Materiału szkoleniowego (w zakresie którejkolwiek z 3 części, o których mowa w § 1 ust. 

2) niezgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 4 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

6. Wysokość kar umownych naliczonych w ramach umowy nie może przekroczyć wartości zamówienia 

określonej w § 9 ust. 1  

7. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższających ich wysokość. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

 

§ 11. 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto określonego w umowie, tj. kwotę w wysokości ………………………… zł brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.                              

W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne, koszty niedokonanych przez 

Wykonawcę napraw gwarancyjnych, odszkodowania za straty na majątku Zamawiającego zawinione przez 

Wykonawcę. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na inną, przewidzianą w art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana wymaga 

zgody Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zwrot wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych  

od dnia całkowitego zrealizowania przedmiotu zamówienia, po protokolarnym stwierdzeniu należnego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 12. 

Dane osobowe reprezentantów Strony oraz osób wskazanych do kontaktu, zawarte w niniejszej Umowie, 

będą przetwarzane przez drugą Stronę jako administratora danych osobowych wyłącznie w celu 

koordynowania i realizacji ustaleń wynikających z niniejszej Umowy oraz w celu realizacji uprawnień  

i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każda ze Stron zobowiązuje się we własnym zakresie 

wykonać obowiązek informacyjny w powyższym zakresie zgodnie z przepisami RODO (klauzula informacyjna 

stanowi załącznik nr 4 do umowy).  
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§ 13.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych, 

informacji i wiedzy, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, oraz do dbałości 

o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp, a także gwarantuje zachowanie poufności przez 

osoby, przy pomocy których będzie wykonywać Umowę.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, do których uzyska dostęp w trakcie 

realizacji Umowy, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.  

 

  § 14. 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 według 

następujących zasad2: 

1) w zakresie części I - 7 szkoleń,  

2) w zakresie części II  - 13 szkoleń, 

2) w zakresie części III - 13 szkoleń.  

2) Rezygnacja, o której mowa w ust. 1 powyżej możliwa jest w szczególności: 

1) w przypadku wprowadzenia ograniczeń, zakazów dot. możliwości prowadzenia tradycyjnych działań 

szkoleniowych (szkoleń stacjonarnych) w związku np. ze stanem epidemii - o takiej sytuacji, 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym terminem 

zakończenia umowy. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił w stosunku 

do Zamawiającego żadnych roszczeń,  

2) ograniczonego (niskiego) zainteresowania danym szkoleniem (zakresem tematycznym) wśród 

potencjalnych uczestników - w przypadku niezrekrutowania minimalnej liczby osób, o której mowa  

w § 5 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie minimum  

2 dni roboczych przed ustalonym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą terminem szkolenia. W takim 

przypadku Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu szkoleń zgodnie z sugestiami ze strony 

Zamawiającego, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Brak skuteczności 

wprowadzenia zmian do harmonogramu szkoleń tj. ponowne niezrekrutowanie minimalnej liczby osób 

na dane szkolenie może skutkować rezygnacją, o której mowa w ust. 1 (Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę, co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia umowy) bądź 

zmianą na jeden z pozostałych zakresów tematycznych, o których mowa w § 1 ust. 2 (możliwe w 

przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia).  

3) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zawartej Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiający może odstąpić od 

zawartej Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części zawartej Umowy. 

 

  § 15. 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w § 9 ust 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej 

z następujących okoliczności:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

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

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

                                                           
2 W zależności od realizowanej części zamówienia – niepotrzebne skreślić 
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz 

z 2019 r. poz. 1074 i 1572). 

- na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie  

z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku  

od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, 

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 oraz zasad gromadzenia  

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

pracowników świadczących usługi 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 świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane  

z realizacją przedmiotu umowy.  

7.  W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego, 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.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, Wykonawca, jest 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 świadczących 

usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -  

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2,  

2)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez 

Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę,  

z określeniem zakresu, 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 3,  
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3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie) zaangażowanych przez 

Wykonawcę osób świadczących usługi wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 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 4.  

9. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający 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.  

10. W przypadku otrzymania informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, 

Zamawiający może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy 

ust. 8  i 9 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 16. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie, o którym mowa w art. 439 ustawy 

PZP, na zasadach opisanych w punktach poniżej: 

1. Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia wyłączenie w przypadku zmiany co najmniej o +/- 15 

% kosztów energii elektrycznej zużywanej przez Wykonawcę za 1 kwh w miesiącu zawarcia umowy to jest 

………………. zł za 1 kwh.  

2. Zamawiający ma prawo do zażądania od Wykonawcy przedstawienia kosztów zużywanej energii 

elektrycznej przez Wykonawcę za 1 kwh, po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca 

zobowiązuje się do przedstawienia ich niezwłocznie Zamawiającemu. 

3. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, odbywać się będzie w oparciu  

o wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  

z zysku publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby powyższy 

wskaźnik przestał być dostępny/publikowany, zastosowanie będzie miał inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik 

publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

4. Żądanie zmiany wynagrodzenia, może zostać złożone drugiej Stronie nie wcześniej niż po upływie  

12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Kolejna zmiana zwaloryzowanego wynagrodzenia może się odbyć  

po upływie kolejnych 12 miesięcy; w takiej sytuacji Strony Umowy zastosują odpowiednio jej postanowienia 

w zakresie waloryzacji wynagrodzenia.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 powyżej będzie mogła mieć zastosowanie  

od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, po miesiącu, w którym wskaźnik określony w pkt 1 powyżej 

zostanie osiągnięty, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 powyżej.  

6. Wykonawca albo Zamawiający (z uwzględnieniem postanowień ust. 2 powyżej) wraz z żądaniem, o którym 

mowa w pkt 1) powyżej, przedstawia aktualny koszt energii elektrycznej zużywanej przez Wykonawcę  

za 1 kwh. 

7. Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania. 

8. Obliczenie zwaloryzowanej wysokości wynagrodzenia, pozostałej do wypłacenia Wykonawcy, nastąpi 

poprzez proporcjonalne jego zwiększenie o wzrost wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 powyżej 

obowiązującego w dniu zawarcia umowy w stosunku, do tego wskaźnika obowiązującego w miesiącu,  

w którym dana strona umowy zwróci się o waloryzację wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu.   

9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w związku  

z zastosowaniem niniejszego paragrafu (w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy) wynosi 5%, 

w stosunku do wysokości wynagrodzenia określonej w § 9 ust. 1 Umowy. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia 

Wykonawcy związane ze zmianą kosztów, o której mowa w art. 439 PZP, związanych z realizacja Przedmiotu 

Umowy.  
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11. Zwaloryzowane, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, wynagrodzenie staje się wymagalne  

z chwilą zawarcia przez strony Umowy stosownego aneksu do Umowy.  

12. Obniżenie (po waloryzacji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu) wynagrodzenia Wykonawcy 

nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 

 

§ 17. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

2. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

4.  Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

5.  Wykonawca nie może dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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