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Załącznik  nr  6  do  SIWZ 

UMOWA 
 Nr ………………………………………………. 

 
zawarta w dniu ………………………….. r. w Nędzy 

 

pomiędzy:  

Gminą   Nędza    z siedzibą 47 – 440   Nędzą   ul. Jana III Sobieskiego 5,  

REGON :  276258470      NIP: 639 – 19  – 67 – 777, 

w  imieniu której działa    

1. Anna    Iskała  -  Wójt Gminy , 

 

zwaną   dalej  Zamawiającą,  

 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

zwanym w  dalszej  części   Wykonawcą 

reprezentowanym przez :    
 

………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Na podstawie dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy, 
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579 z póź.  zmianami ).) zwaną dalej „ustawą”,                               
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiająca zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie 

” Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy 

i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza 

do szkół specjalnych w Raciborzu   w   roku   szkolnym    2018 – 2019  ” 

 

 tj.  od dnia 3 września 2018  roku do   28 czerwca 2019 roku,   

z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej. 
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2.  Zakres  usługi : 
 

1. Dowożenie  uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy 
 

 
Lp. 

 
Trasa 

 
Liczba uczniów 

1. Babice – Nędza  /  Nędza – Babice 41 

2. Ciechowice – Nędza  / Nędza – Ciechowice 11 

3. Zawada Kś. – Nędza / Nędza – Zawada  Kś. 28 

4. Łęg – Nędza  / Nędza - Łęg 13 

5. Trawniki – Nędza  / Nędza – Trawniki 12 

6. Górki Śl. – Nędza  / Nędza – Górki Śl. 55 

7. Szymocice  – Nędza  / Nędza – Szymocice 2 

 R A Z E M 162 

 
2. Dowożenie  3 opiekunów  do   Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich    w Nędzy 

• Górki Śl. – Szymocice – Nędza   / Nędza – Szymocice – Górki  Śl.           
• Łęg – Zawada Kś. – Ciechowice -  Nędza  / Nędza – Ciechowice – Zawada Kś. – Łęg                                              
• Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice           

 
3. Dowożenie 1 opiekuna dla dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających  do Raciborza   
           
4. Dowożenie 4 uczniów do Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi                             

w  Raciborzu   ul. Cecylii 30,      
• Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice                          1 uczeń 
• Ciechowice – Racibórz  /  Racibórz – Ciechowice          1 uczeń 
• Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                          1 uczeń 
• Łęg – Racibórz  /  Racibórz – Łęg                                 1 uczeń 

 

5. Dowożenie  4 uczniów  do  Szkoły Podstawowej  w Specjalnym Ośrodku                                         
Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących ul. K. Miarki 4,  

• Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice                        2 uczniów 
• Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                        2 uczniów 

 
6. Dowożenie  4 uczniów do Szkoły Specjalnej w Raciborzu ul. Królewska 19,  
 

• Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                        3 uczniów 
• Łęg – Racibórz  /  Racibórz – Łęg                               1 uczeń 

 

7. Dowożenie    2 uczniów  do   Centrum Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych    w 
Raciborzu ul. Rzeźnicza 8,  

 

• Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice                        1 uczeń 
• Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                        1 uczeń 
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§ 2 
1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonany przedmiot umowy, określone w ofercie Wykonawcy 

wynosi:   …………………………………………….  zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………..)  

 
2. Na powyższe składają się następujące ceny biletów miesięcznych szkolnych uwzględniających                                

ulgi  ustawowe. 

 

I. Dowożenie  uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy 
 

1. trasa I  :  Babice  - Nędza / Nędza – Babice   …..........................................    zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

2. trasa II :  Ciechowice – Nędza / Nędza – Ciechowice  .........................   zł  /  ucznia /   m-c brutto  

3. trasa III  :  Zawada Kś – Nędza / Nędza – Zawada Ks.   .........................zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

4. trasa IV: Łęg – Nędza / Nędza - Łęg   .....................................................................zł  /  ucznia  /  m-c brutto  

5. trasa V: Trawniki – Nędza / Nędza - Trawniki. .....................................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto  

6. trasa VI: Górki Śl. – Nędza / Nędza – Górki Śl. …. ..............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto  

7. trasa VII: Szymocice – Nędza / Nędza – Szymocice  ..............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto  

 
II. Dowożenie   opiekunów do  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy:   

Trasa Górki Śl. – Szymocice – Nędza   / Nędza – Szymocice – Górki  Śl.           

                                                                                           .........................................     zł  /   m-c brutto 

          Trasa Łęg – Zawada Kś. – Ciechowice -  Nędza  / Nędza – Ciechowice – Zawada Kś. – Łęg                                              

                                                                                       .........................................     zł  /   m-c brutto 

            Trasa:  Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice          ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 
 

III.  Dowożenie 1 opiekuna dla dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do Raciborza             
 
                  Nędza  - Racibórz  - Nędza                    -      .......................................................     zł  /    m-c brutto 

IV. Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi                              

w  Raciborzu ul. Cecylii 30,    

            Trasa:  Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice                     ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

            Trasa:  Ciechowice – Racibórz  /  Racibórz – Ciechowice      ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

            Trasa:  Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                       ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

            Trasa:  Łęg – Racibórz  /  Racibórz – Łęg                                ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

 
V. Dowożenie uczniów  do Raciborza do  Szkoły Podstawowej  w Specjalnym Ośrodku                                            

Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących ul. K. Miarki 4,  
        
              Babice  – Racibórz/ Racibórz – Babice   .......................................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

              Nędza  – Racibórz/ Racibórz – Nędza   .......................................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 
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VI.  Dowożenie   uczniów do Szkoły Specjalnej w Raciborzu   ul. Królewska  19 :  
 
                  Nędza– Racibórz  /  Racibórz – Nędza           ............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

                  Szymocice – Racibórz  /  Racibórz – Szymocice ...............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

 
VII.  Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu ul. Rzeźnicza 8 :  

  
                Trasa:  Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice           ...............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 
 
                Trasa:  Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza           ...............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 
 

3. Za wykonanie usługi strony będą się rozliczać rachunkami za sprzedane bilety miesięczne ulgowe szkolne, 
według ceny oferty uwzględniającej ulgi przewidziane przepisami ustawy                             z dnia 20 
czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295), wystawionymi w okresach miesięcznych przez Wykonawcę.  
 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 
ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie  z ust. 2 
niniejszego paragrafu.  

 
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową                                        

lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności                       do 
czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także                        w 
razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten 
okres.  

 
6. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącone z 

płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.  
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczenia biletów miesięcznych na co najmniej 2 dni                                         

przed rozpoczęciem następnego miesiąca. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wystawienia  faktury  za  dowożenie   uczniów   w  terminie do 10 dnia  

każdego miesiąca. 

3. Zamawiająca  zobowiązuje się do zapłaty faktury w  ciągu  14 dni daty jej otrzymania. 

4. Zamawiająca  zobowiązuje się do przekazania aktualnego imiennego wykazu uczniów dojeżdżających do 

Szkoły Podstawowej  w Nędzy oraz  Szkół  w Raciborzu, będącego podstawą  do wystawienia imiennych 

biletów miesięcznych do dnia 26.08.2018 r.  i informacji o  ewentualnych zmianach  (co do ilości biletów) 

w terminie  do  25 dnia miesiąca, w  którym  nastąpiła zmiana. 

 

§ 4 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do: 

1. prowadzenia pojazdu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

2. zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych 
wygód,  

3. oznaczenia autobusów na czas przewozu uczniów wymaganymi oznaczeniami,  
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4. ustalenia ilości uczniów oraz godzin przewozów uczniów z Panią Edytą  Szajt  -  gł. Specjalistą                                     

w Urzędzie Gminy Nędza,  

5. posiadania ważnego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym,  

6. zapewnienia wszystkim uczniom przewozu we wszystkich kursach i dniach, w których odbywają się 

zajęcia szkolne,  

7. podstawienia pojazdu zastępczego (o nie gorszych parametrach) w przypadku wystąpienia awarii pojazdu,              

w czasie zgodnym z podanym w ofercie przetargowej tj. w czasie do ……..…. minut,  

8. umożliwienia,  bez  ponoszenia  dodatkowych  opłat   przez   Zamawiającą zmian godzin przyjazdu                                   

i odwozu uczniów w razie wystąpienia takiej konieczności wynikających   z  organizacji pracy                         

Szkoły Podstawowej w Nędzy,  Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi  w  Raciborzu,                                

Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących                                        

i Słabosłyszących w Raciborzu , Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Raciborzu i Centrum   Rehabilitacji      

Osób Niepełnosprawnych  w Raciborzu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, z zachowaniem należytej staranności.   

10. Wykonawca wyznacza Koordynatora umowy, z którym Zamawiająca będzie mogła się skontaktować 

bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 700 do 1500. Koordynator będzie 

odpowiadał za nadzorowanie wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazane                       

są w § 8 umowy.  

11. Wykonawca ma obowiązek w zakresie poufności danych do:   

a) zapewniania przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami                          

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 r. poz. 1000                                          

z dnia  2018.05.24),  

b) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,                                            

a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z  

c) naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,  3) przetwarzania danych 

osobowych, wyłącznie w celu realizacji umowy.  

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działania niezgodnego z przepisami ustawy                              

o ochronie danych osobowych.   

§ 5 

Umowę zawiera się na czas określony  do   28 czerwca 2019 roku. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającej   kary  umowne: 

• w przypadku nie wykonania usługi – w pełnej dziennej należności za bilety miesięczne na danej trasie 

za każdy dzień jej niewykonania 

• za odstąpienie od umowy przez Zamawiającą z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
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2. Zamawiająca może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z umowy przekracza 

wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca nie płaci kar umownych i nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub opóźnienie 

przewozu na skutek przyczyn od niego niezależnych w szczególności: gołoledź, zaspy śnieżne, powódź. 

6. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawia autobus zastępczy. 
 

§ 7 

     Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1. Zamawiająca  może rozwiązać umowę w razie naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy,                       

w szczególności jeżeli  Wykonawca: 

a) pozostanie w zwłoce z dostarczaniem  biletów miesięcznych opisanych  § 2 ust. 2; 

b) utraci uprawnienia do wykonywania usługi objętej zamówieniem; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy , w zakresie uniemożliwiającym  

wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy; 

d) w przypadku systematycznego naruszania przez  Wykonawcę zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących przy przewozie dzieci; 

2. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy , Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną                      

w  wysokości  trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy   za wykonaną usługę. 

§ 8   
  
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do niniejszej umowy lub wynikające z 

realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.   
2. Pisma stron powinny powoływać się na numer i datę umowy. Za datę otrzymania dokumentów,                   

o których mowa w ust. 1, strony uznają dzień przekazania pocztą elektroniczną lub faksem,                         
jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie chyba, że postanowienia umowy stanowią 
inaczej.   

3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac, wynikających z realizacji umowy są:  
1) ze strony Zamawiającej 

     stanowisko                                    gł. specj. ds. oświaty i sportu  UG  Nędza 

imię i nazwisko EDYTA    SZAJT 

tel.  32 66 60 481 

       e – mail:                                               edyta.szajt@nedza.pl 

 
2) ze strony Wykonawcy  

(Koordynator): ……………………………………….…………………..(Imię i Nazwisko)   
………………………………………………………..……………………… (Adres)   
………………………………………………………………..……………… (Telefon)   
………………………………………………………………..……………….. (Fax)   

           ……………………………………………………………..…………………. (e-mail)   
 
4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga tylko pisemnego 

powiadomienia drugiej strony.   
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§ 9   

  
1. Zamawiająca  przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:   

1) w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia usługi przewozu - w przypadku zmiany 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia,  

2) w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy - w przypadkach określonych w § 10.  
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej                           

z zastrzeżeniem § 11 ust. 4.  
3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego o:   
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,   
2) zmianie osób reprezentujących firmę,  
3) ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub zawieszeniu działalności oraz wszczęciu postępowania 

układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.   
  

§ 10  
 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w § 5 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 przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, 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 lub 
3, 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 albo 
wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

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 albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. 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, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
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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.  

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron 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.   

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, 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 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, lub   

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 
usługi, 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 3.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
7 dni, 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. 8 pkt 2.  

10. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, strona, 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.  

11. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W 
takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.  

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy 

rozstrzygnąć w sposób polubowny poprzez bezpośrednie negocjacje.   

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez                 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającej. 

4. Wszelkie   zmiany  postanowień  umownych  mogą  być dokonywane  wyłącznie w drodze pisemnej 

pod rygorem  nieważności   i mogą być dopuszczalne  tylko w granicach unormowania art.144  ust.1  

Pzp 

§ 10 

Umowę  sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla  każdej ze stron. 

Wykonawca:                                                                                     Zamawiająca 


