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Załącznik nr 4 
wzór umowy 

UMOWA NR ZP/14/2022 

 
zawarta w dniu............................ we Wrocławiu, pomiędzy: 
Wrocławskim Centrum Treningowym SPARTAN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
we Wrocławiu (53-623), ul. Lubińska 53, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000297354 w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, posiadającą kapitał 
zakładowy w wysokości 52 699 500,00 zł, NIP 8942926635, Regon 020656009, rachunek bankowy nr 51 
1020 5226 0000 6702 0416 0990, w imieniu której działają: 
Dariusz Kowalczyk – Prezes Zarządu 
Paweł Łosiński – Wiceprezes Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
........................................................................................................................................................................ 
NIP: ....................., REGON: ..............................., reprezentowanym przez 
........................................................................................................................................................................ 
działającym w oparciu o wpis do ..................................................................... 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; zwana dalej także: 
ustawą PZP), 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania ochrony doraźnej – ochrony 
osobowej, podjazdów grup interwencyjnych i ochrony elektronicznej obiektów Zamawiającego, przy 
wykorzystaniu następujących środków technicznych i osobowych Wykonawcy: 
a) kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i pracowników ochrony fizycznej, 
b) Radiowego Systemu Bezpieczeństwa, 
c) Systemu Alarmowego, 
d) Grupy Interwencyjnej, minimum 2-osobowej, której czas przyjazdu wyniesie do 5 minut w nocy (od godz. 
22:00 do 6:00) i do 10 minut w dzień (od godz. 6:00 do 22:00), 
e) Stałego Punktu Dyżurów, 
f) Konserwacji systemów ochrony elektronicznej, 
- zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (dalej także: SWZ) i złożoną ofertą z dnia ......2022 r., 
stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym obowiązków Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 
3. W zależności od pogody i konieczności zapewnienia ochrony osobowej kąpielisk i letnich pływalni, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania do 25% ochrony osobowej lub rozszerzenia do 25% 
ochrony osobowej tych obiektów. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie 
względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnego, przyjętego do porównania ofert, 
zakresu ochrony osobowej. 
 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………… do dnia ………………….. 
 

§ 3 
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję nr ........ na prowadzenie działalności określonej w § 1 
niniejszej umowy, wydaną przez ............... 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ważne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia 
wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień 
zawarcia Umowy. 
2. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłużenia ubezpieczenia. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej 
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich wejścia w życie. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie 
ochrony osobowej [minimum 14 (czternaście) osób] wykonywały je na podstawie stosunku pracy w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 
2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo postanowienia 
zobowiązujące podwykonawców do wykonywania obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
3. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności 
jest uprawniony do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1 i dokonywania ich oceny, 
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające, w szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków, 
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, zawierające, w szczególności dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
c) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 
umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, przy czym kopia umowy o pracę 
winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL), przy czym 
anonimizacji nie podlegają informacje takie jak imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar 
etatu, rodzaj umowy o pracę, 
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy, 
e) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 
dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, przy czym kopia winna zostać 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami. 
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 6 
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie całości lub części przedmiotu umowy, pod 
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca zobowiązany jest, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy podał Zamawiającemu 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli i podwykonawców uczestniczących w wykonaniu umowy, 
jeżeli są już znani. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, a także przekazywać wymagane informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację całości 
lub części przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy PZP, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 
5. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania, zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem 
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części umowy. 
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia 
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

§ 7 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości brutto za: 
a) 1 godzinę ochrony kwalifikowanego pracownika ochrony na:  …. zł 
    słownie: ………. 
b) 1 godzinę ochrony pracownika ochrony na: ….. zł 
    słownie: ……….. 
c) monitoring systemu antywłamaniowego i napadowego jednego obiektu/kompleksu (bez Toru   
    Wrotkarskiego) za 1 miesiąc na: ………... zł 
    słownie: ………. 
d) konserwację systemu antywłamaniowego i napadowego jednego obiektu/kompleksu (bez Toru 
    Wrotkarskiego) za 3 miesiące na: …… zł 
    słownie: ……… 
e) za jeden przyjazd grupy interwencyjnej na: ….. zł 
    słownie: ………………. 
f) zamontowanie 14 sztuk czujników ruchu, do przekazywania obrazu do stacji monitorowania alarmów, 
   na Torze Wrotkarskim przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu na: ……… zł 
   słownie: ………………………………….. 
g) dzierżawę 14 sztuk czujników ruchu, na Torze Wrotkarskim przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu oraz   
   śledzenie obrazu przekazywanego do stacji monitorowania alarmów i ewentualne, w razie potrzeby,    
    wysłanie grupy interwencyjnej, za 1 miesiąc na: …. zł 
    słownie: ……………………………………… 
h) videoobchody hal tenisowych na terenie Centrum Treningowego Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we  
    Wrocławiu, za 1 miesiąc na: ………. zł 
i) videoobchody hali piłkarskiej na terenie Centrum Treningowego Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we  
    Wrocławiu, za 1 miesiąc na: ………. zł 
- w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości …%. 
2. W przypadku, gdy usługi, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, będą świadczone przez niepełny 
miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy będzie obliczone proporcjonalnie, 
w stosunku do ilości dni, w których usługa była świadczona. 
 

§ 8 
1. Rozliczenie za przedmiot umowy w zakresie określonym w § 7 ust. 1 lit. a) – c), e),  g) – i) nastąpi na 
podstawie dostarczonej Zamawiającemu comiesięcznej faktury z dołu. Podstawą wystawienia faktury w 
zakresie określonym w § 7 ust. 1 lit. a), b) i e) będą podpisane przez kierowników obiektów wykazy 
dojazdów Grup Interwencyjnych oraz grafiki pracy ochrony, które będą również załączone do faktur, z 
uwzględnieniem procedury wskazanej poniżej. 
2. W terminie 2 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o 
których mowa ust. 1 za dany miesiąc, Zamawiający: 

1) stwierdzając prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę, przekaże Wykonawcy podpisane wykazy 
dojazdów Grup Interwencyjnych oraz grafiki pracy ochrony, albo 

2) stwierdzając częściowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę, przekaże Wykonawcy 
podpisane dokumenty, o których mowa powyżej, zawierające informacje o zakresie, w jakim 
przedmiot Umowy w ocenie Zamawiającego wykonywany był nienależycie oraz podstawie i 
wysokości naliczonej(-ych) z tego tytułu kar(-y) umownej(-ych), w przypadku wystąpienia 
okoliczności skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej, albo 

3) stwierdzając nienależyte wykonanie przez Wykonawcę Usług, odmówi podpisania dokumentów i 
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, zawierającym uzasadnienie oraz informacje o podstawie 
i wysokości naliczonej(-ych) z tego tytułu kar(-y) umownej(-ych), w przypadku wystąpienia 
okoliczności skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej. 

3. Rozliczenie za przedmiot umowy w zakresie: 
a) określonym w § 7 ust. 1 lit. d) nastąpi na podstawie dostarczonej Zamawiającemu faktury wystawianej 
co trzy miesiące z dołu. 
b) określonym w § 7 ust. 1 lit. f) nastąpi jednorazowo na podstawie dostarczonej Zamawiającemu faktury. 
4.  Zapłata należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury nastąpi w terminie 21 dni od daty jej 
doręczenia wraz z pozostałymi dokumentami. 
 



 ZP/14/2022 
 

Strona 4 z 6 
 

§ 9 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
a) w wysokości 10% wartości zamówienia w cenie brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca albo rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
b) w wysokości 200 zł: 
        - za każde spóźnienie pracownika ochrony w stosunku do czasu określonego w SWZ oraz 
 w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy, 
           - za każdorazowe stwierdzenie niższych kwalifikacji u osoby ochrony, w stosunku do określonych 
 w niniejszej umowie, 
           - za każde niewykonanie obchodu, zgodnego z planem ochrony obiektu, o którym mowa w SWZ
 oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy, 
c) w wysokości 1 000 zł - za stwierdzenie nieobecności pracownika ochrony w czasie planowej służby, 
d) w wysokości 1 000 zł – za przebywanie pracownika ochrony na dyżurze w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu. Niezależnie od tego Wykonawca niezwłocznie wymieni pracownika ochrony, 
e) w wysokości 100 zł - za każde przekroczenie przez Grupę Interwencyjną założonego czasu reakcji, o 
którym mowa w § 1 ust. 1 lit. d), 
f) w wysokości 1 000 zł - za brak przyjazdu Grupy Interwencyjnej w ciągu 1 godziny, pomimo jej wezwania 
(dotyczy  wezwania telefonicznego lub z pilota napadowego). 
2. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia 
przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o prace 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby  wymaganych pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej w paragrafie 5 pkt 1 niniejszej umowy. 
3. Kary będą potrącane przy zapłacie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co przez podpisanie 
umowy wyraża zgodę Wykonawca. 
4. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości 
zamówienia ceny brutto w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 
5. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu 
kar umownych przewidzianych umową, nie może przekroczyć 20 % wartości zamówienia w cenie brutto. 
6. Wyłącznie na potrzeby ust. 1 lit. a, ust. 4 i ust. 5 oraz § 15 ust. 3 Strony zgodnie ustalają, że wartość 
zamówienia w cenie brutto wynosi .......... zł brutto (słownie: ....................). 
 

§ 10 
1.  Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 
ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 11 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym: 
1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usługi lub przerwania ich wykonywania 
na okres dłuższy niż 2 dni robocze i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie naruszeń; 
2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usługi i 
bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
naruszeń; 
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3) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawcę przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych i bezskutecznym upływie 
terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie naruszeń; 
4) w przypadku zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej przez wykonawcę działalności gospodarczej, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy; 
5) w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 (litera: 
b - f) umowy. 
3.  Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 21 
dniowej zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzeń za co najmniej dwa cykle rozliczeniowe, w terminie 
30 dni od zaistnienia w/w okoliczności. 
4. Strony zgodnie ustalają, że wypowiedzenie umowy przez jedną ze Stron, na podstawie któregokolwiek 
z postanowień Umowy, wywiera skutek na przyszłość, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony 
na podstawie Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy. 
 

§ 12 
W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze. 
 

§ 13 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 
informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu Umowy, przy czym o zaistniałych w tym 
zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na 
piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony 
zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych w okresie 
wykonywania Umowy. 
2. Do kontaktów z Wykonawcą, nadzoru nad jakością świadczonych usług oraz przekazywania uwag 
wynikających z realizacji niniejszej umowy, Zamawiający wyznacza kierowników Zespołów Obiektów. 
3. Do kontroli dyscypliny i jakości pracy pracowników, uwzględniania uwag wynikających z realizacji 
niniejszej umowy, Wykonawca wyznacza p. ......., tel. ......, e-mail: ......... 
4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2 – 3. 
5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2 - 3, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, 
wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty 
elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 2 – 3. 
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 - 3, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
 

§ 14 
Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, 
do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1781 ze zm.); 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.); 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 
 

§ 15 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
W przypadku zmiany, o której mowa powyżej wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów. 
2. Jeśli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów 
podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca – 
Zamawiajmy dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie 
doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, podjęcia decyzji o zmniejszeniu 
lub zwiększeniu zakresu świadczeń objętych niniejszą umową, przy czym wartość zmniejszenia zakresu 
świadczeń nie może być większa niż 20 % wartości zamówienia w cenie brutto, o której mowa w § 9 ust. 
4. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie stosownemu pomniejszeniu lub 
powiększeniu, przy przyjęciu stawek jednostkowych z umowy, co znajdzie wyraz w aneksie 
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§ 16 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nie-
ważności. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu 
siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy, mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W 
przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące 
wyniknąć wskutek zaniechania. 
3. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące, w tym Kodeks Cywilny, ustawa PZP i akty wykonawcze do niej. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 
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