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Postępowanie nr ZP/15/2020 

                                                                                                                                                 Załącznik nr 7                                                                                                                                                                                                                   

WZÓR UMOWY 

 

W dniu ............................ w Warszawie  pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Warszawie ul. 

J. Sierakowskiego 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000113950, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:   

Prof. dr hab. n. med. Jacka P. Szaflika – Dyrektora   

 

a 

 ……………………………………………… z siedzibą ……………………………………………………………………….. 

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności 

gospodarczej pod numerem ................., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

1. ........................................................................... 

2. ............................................................................ 

 

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawarto 
Umowę o następującej treści: 

§ 1  

DEFINICJE 

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie  

z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie 

zdefiniowane: 

1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy; 

2) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron 

wynikające z niej i związane z jej wykonaniem; 

3) Przedmiot dostawy – soczewki wewnątrzgałkowe szczegółowo określone w 

„Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 

4) Miejsce Lokalizacji - miejsce dostawy Przedmiotu dostawy, do którego Wykonawca 

obowiązany jest go dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową: 

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 

Warszawa (00-576), ul. Marszałkowska 22/24 

5) Dni Robocze - okres obejmujący godziny od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać 
oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność Przedmiotu dostawy, o którym mowa 
w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy tj. 

SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE 
określone w pakiecie/ pakietach nr …………………. 

a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za Przedmiot dostawy.  
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2.  Jakość dostarczonego Przedmiotu dostawy będzie odpowiadać powszechnie obowiązującym 
standardom i normom przyjętym dla przedmiotów tego rodzaju, obowiązującym w dniu ich 
wydania.  

3.     Wykonawca będzie dostarczał wyłącznie Soczewki dopuszczone do obrotu i używania   

   zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

 
§ 3 

TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać soczewki wewnątrzgałkowe częściami do Miejsca 

Lokalizacji tj. Działu Farmacji Szpitalnej, stosownie do potrzeb Zamawiającego aż do 

wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, jednak nie dłużej niż przez okres 48-miesięcy 

licząc od daty zawarcia Umowy, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach 

umowy, z zastrzeżeniem wynikającym z § 4 ust.2 

2.     Wykonawca zobowiązuje się dostarczać soczewki wewnątrzgałkowe (zwane dalej   

        „Soczewkami”) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zamówienia towaru. W   

        przypadku konieczności zrealizowania dostawy „na cito” realizacja nastąpi w ciągu 24 godzin   

        z zastrzeżeniem § 5 ust 3.  Terminy dostaw obowiązują bez względu na wartość i zakres   

        dostawy. /dot. pakietów 7-9/ 

4.    Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego utworzenia na terenie Zamawiającego banku     

  implantów (Soczewek szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo-cenowym   

        stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy). /dotyczy pakietów 1-6/ 

5.    Uzupełnianie banku implantów będzie następowało w uzgodnionych terminach z 

zachowaniem terminów, o których mowa w ust.2, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, 

na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w formie Raportu  

soczewek/materiałów – wykorzystanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych, w ciągu 24 

godzin od złożenia zamówienia. /dotyczy pakietów 1-6/ 

6.  Wielkość każdej części Przedmiotu dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji 

Zamawiającego wyrażonych na piśmie, faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie. Zamawiający, najpóźniej następnego Dnia Roboczego po złożeniu dyspozycji 

telefonicznie, zobowiązany jest potwierdzić ją na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

7.  Dostawa Soczewek  do Miejsca Lokalizacji, odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca dostarczać będzie Soczewki zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie 

pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia do 

chwili dokonania jego odbioru w Miejscu Lokalizacji przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8.  Wykonawca gwarantuje dostarczenie Soczewek  w opakowaniach zabezpieczonych w sposób 

uniemożliwiający ich dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem. 

9.  Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania  Soczewek we właściwych warunkach, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 

10.  W przypadku stwierdzenia, że Soczewki przechowywane są nieprawidłowo, Wykonawca ma 

prawo do natychmiastowego odbioru Soczewek. W takich okolicznościach  dostawy będą 

realizowane do Miejsca Lokalizacji z wyłączeniem procedur wynikających z utworzenia 

banku implantów./jeśli dotyczy/ 

11.  W trosce o należytą gospodarkę Soczewkami Zamawiający będzie zużywał powierzone 

Soczewki  począwszy od Soczewek o najkrótszej dacie ważności w ramach danego 
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asortymentu. Wykonawca będzie odpowiadał za kontrolę i wymianę materiału z krótką datą 

ważności. /dotyczy pakietów 1-6/ 

12.  Wykonawca ma prawo do kontroli warunków, w których Soczewki są przechowywane. 
/dotyczy pakietów 1-6/ 

13.  Wykonawca raz w roku przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego  spis z natury Soczewek 

powierzonych w depozyt. Dokładna data inwentaryzacji zostanie uzgodniona z 

Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej rozpoczęciem. /dotyczy pakietów 1-6/ 

14.  Ewentualne braki lub uszkodzenia Soczewek stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu  

upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub 

uszkodzone Soczewki. /dotyczy pakietów 1-6/ 

15.  Braki lub uszkodzenia Soczewek stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 

12, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie 

wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a stan depozytowy uzupełniony do stanu 

wyjściowego. /dotyczy pakietów 1-6/ 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za odebrany Przedmiot dostawy łączną cenę w kwocie 
nie wyższej  niż ………………….. zł netto (słownie: …………………………………), wraz z podatkiem 
od towarów i usług (VAT) tj. brutto …………………… zł (słownie: ……………………………………….).  

2. Zamawiający będzie płacił za Soczewki faktycznie zamówione,  dostarczone (i wykorzystane 

przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych -w przypadku pakietów 1-8) nie jest zobowiązany do 

wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, jednakże w każdym przypadku 

zobowiązany jest zamówić asortyment o wartości minimum 80% wartości umowy netto i w 

takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację. 

3. Zapłata za realizację Przedmiotu dostawy dokonywana będzie na podstawie cen 

jednostkowych brutto określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w wysokości stanowiącej 

równowartość iloczynu liczby dostarczonego Przedmiotu dostawy i odpowiadającej mu ceny 

jednostkowej brutto. 

4. W  cenach jednostkowych brutto, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, mieszczą się 

wszelkie koszty realizacji Przedmiotu dostawy, w tym w szczególności koszty Soczewek, ich 

dostawy do Miejsca Lokalizacji, transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych 

z przygotowaniem dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające 

z polskiego prawa podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę 

w związku z realizacją Przedmiotu dostawy, w tym koszty związane z udzieloną gwarancją.  

5. Podstawę do wystawienia faktury VAT za Soczewki dostarczone (i wykorzystane – dot. 

pakietów 1-8), stanowić będzie zrealizowanie przez Wykonawcę zgodnie z dyspozycją 

Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 5, danej części Przedmiotu dostawy z zastrzeżeniem 

ust. 6. 

6. Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach, o których musi zostać poinformowany wcześniej 

przez Wykonawcę, może wyrazić zgodę na zrealizowanie części zamówienia złożonego 

zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5. W powyższym przypadku podstawę do wystawienia 

faktury VAT stanowi zrealizowanie faktycznej części Przedmiotu dostawy. 

7. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego: 
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Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 

03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13 

NIP: 113-21-68-300 

8. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 7, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

9. Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 7 przyjmuje się: datę dostarczenia 

Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2191) / lub dostarczenia faktury do Kancelarii Samodzielnego Publicznego 

Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie1.  

10. Błędnie wystawiona faktura VAT może spowodować zawieszenie biegu 30-dniowego 

terminu płatności do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego. 

12. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność 

naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę uzgodnioną przez 

Strony, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 

 

§ 5 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 

może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczone Soczewki. Gwarancja 

jakościowa udzielona jest na okres nie krótszy niż  ….. miesiące. 

3. W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Soczewek, których okres 

gwarancji (ważności) wynosi co najmniej 24 miesiące Wykonawca powiadomi o tym 

Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować proponowany przez Wykonawcę, krótszy 

okres gwarancji (ważności) lub wydłużyć termin dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia 

stanu magazynowego Wykonawcy o nową partię Przedmiotu dostawy. 

4. W przypadku, gdy dostarczony Przedmiot dostawy nie odpowiada pod względem 

ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: 

pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości 

transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest 

dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się 

do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, 

pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku 

nr 1 do Umowy, w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

reklamacji – w przypadku reklamacji ilościowej, a w terminie 5 Dni Roboczych od dnia 

dostarczenia do Wykonawcy – w przypadku reklamacji jakościowej lub udzielić 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie 

uznania reklamacji.  

6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 reklamacja będzie uznana w 

całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

7. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Przedmiotu dostawy, o których 

mowa w ust. 4, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego 

rzeczoznawcę. 

8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z 

przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

9. Jeżeli z powodu wady prawnej Przedmiotu dostawy Zamawiający będzie zmuszony wydać go 

osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na 

inne postanowienia Umowy.  

10. Jakiekolwiek działanie niepożądane  lub reklamacja jakościowa związana z użyciem 

Przedmiotu dostawy będzie rozpatrywana zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 

Informacje o ww. zdarzeniach będą przekazywane niezwłocznie do Wykonawcy pod 

następujący adres 

1)  Nazwa: …………………………………………  

2) Adres: ………………………..…………………  

3) Tel.: …………………..……….………..……….. 

4) Fax:………………………………………………. 

5) Email: …………………………..……………… 

    

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu następujące kary: 

1) 10% wartości netto niezrealizowanej części Przedmiotu dostawy określonej w § 4 ust. 1, 

gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy; 

2) 0,2% wartości netto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie 

terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez 

Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości; 

3) 0,2% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu 

wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale 

nie więcej niż 10% tej wartości. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 przy 

opłacaniu przez Zamawiającego faktury VAT za realizację Przedmiotu dostawy. 

3. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa 

wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu VII, Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy 

w sytuacji: 
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1) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

2) gdy Wykonawca nie realizuje istotnych postanowień Umowy zgodnie z Umową pomimo 

wezwania go do działania zgodnego z Umową lub też dwukrotnie nienależycie wykonał 

swoje istotne  zobowiązania umowne, albo gdy suma kar umownych naliczonych na 

podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 lub 3 przekroczy równowartość 15% kwoty, o której mowa w 

§ 4 ust. 1; 

3) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

z zastrzeżeniem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie może nastąpić później niż 

w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego 

podstawą odstąpienia.  

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 

pkt 1 lub 3 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy 

zrealizowaną zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 

pkt 2 Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości 

przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte, chyba że Wykonawca uzna i 

zrealizuje w terminach określonych w § 5 ust.5 umowy reklamację dotyczącą tego 

zamówienia . W tych okolicznościach postanowienie § 6 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiany w Umowie mogą być dokonane jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków 

spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej 

ze stron rażącą stratą, a w szczególności: 

1) w razie zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze Stron, niezależnego od jej woli; 

2) w zakresie dotyczącym terminu dostawy wyłącznie w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia siły wyższej, w tym zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

Stron, 

b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  

w szczególności wstrzymania dostawy, 

c) ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy, 

d) czasowego wstrzymania produkcji Soczewek lub braków Soczewek będących 

przedmiotem Umowy, w tym będące następstwem działania organów 

administracji publicznej, 

mogą powodować odpowiednie przedłużenie terminu dostawy o czas niezbędny do 

należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności;  

3) w zakresie  sposobu spełnienia świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach: 
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a) wystąpienia okoliczności spowodowanych nieprzewidywalną koniecznością 

dostawy towarów nie wymienionych w Umowie; Zamawiający w tym przypadku 

dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w 

zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej 

innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać 

ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie, 

b) nie wykupienia pełnej ilości Przedmiotu dostawy; w tym przypadku Umowa może 

zostać przedłużona na czas niezbędny do realizacji Przedmiotu dostawy, 

z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia Umowy nie może być dłuższy niż 

24 miesiące; 

4) w odniesieniu do zakresu przedmiotu świadczenia wyłącznie w następujących 

przypadkach: 

a) zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy 

zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do 

Umowy, 

b) zmiany numeru katalogowego lub nazewnictwa produktu, przy zachowaniu lub 

obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, 

c) zmiany ilości jednostek miary określonych dla poszczególnych produktów w 

Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować 

przekroczenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1; 

d) zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej 

w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych 

od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, mających 

zasadniczy wpływ na sytuację majątkową strony;  

5) w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach: 

a) określonym w pkt 4 lit. d) powyżej; 

b) urzędowej zmiany stawek VAT; w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z 

zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian; 

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w Umowie; 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w Umowie. 

e) 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 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” 

3. Zmiana postanowień Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. c) – e) obowiązuje od dnia 

wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających te zmiany, jednak w przypadku: 

a) zmian przepisów, o których mowa w pkt 5) lit. c), zmiana wynagrodzenia      
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     (uwzględnienie nowej stawki podatku VAT i związana z tym zmiana cen     

     jednostkowych brutto) nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy   

     wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania   

     odrębnego aneksu; 

b) zmian przepisów, o których mowa w ust.2 pkt 5) lit. d) i e), zmiana wynagrodzenia   

     nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,     

     w którym Zamawiający zaakceptował wniosek Wykonawcy o zmianę   

     wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, z uwzględnieniem postanowień ust. 8-11. 

4.    W przypadku  zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. c), do cen jednostkowych   

        netto określonych w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostanie doliczona wartość   

        podatku VAT wynikająca z nowych przepisów. 

5.    W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust.2 pkt 5) lit. d), ceny jednostkowe netto       

        określone w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostaną zmienione o kwotę     

        odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany całkowitego kosztu   

        Wykonawcy wynikającej ze  zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących   

        zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego w nowych przepisach,   

        z uwzględnieniem zmiany wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych ze zmianą   

        minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie   

        zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na ceny określone w ofercie   

        Wykonawcy; 

6.   W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. e), ceny jednostkowe netto    

       określone w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą   

       wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy   

       wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie w   

        związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu   

        zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne   

        określonych w nowych przepisach przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto ich   

        wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie zamówienia i   

        wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na ceny określone w ofercie Wykonawcy. 

7.  Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów, o których    

      mowa w ust.2  pkt 5) lit. d) i  e), wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku o   

      zmianę wynagrodzenia określonego w Umowie wraz z dokumentami uzasadniającymi   

      bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:  

a) szczegółowego kosztorysu uzasadniającego wpływ wynagrodzenia osób     

   bezpośrednio wykonujących zamówienie na całkowite koszty Wykonawcy, łączną   

   wartość netto oferty i ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy oraz   

   uwzględniającego wszystkie pozostałe elementy mające wpływ na wysokość ceny   

   oferty przed zmianą przepisów i po wprowadzeniu tej zmiany; 

                                 b) poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających: 

-   liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu Umowy     

     wraz z informacją o rodzajach posiadanych przez nich umów oraz wysokości    

     wynagrodzenia,  

-   liczbę roboczogodzin przepracowanych przez osoby zaangażowane przy   

     realizacji przedmiotu Umowy, 

-   procentowe zaangażowanie czasu pracy określonego w umowie zawartej   

    pomiędzy daną osobą a Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. 
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8. Wykonawca odpowiada za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 7, w terminie   

     umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie poprawności przedłożonych dokumentów   

     oraz zasadności dokonanych wyliczeń, zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń przez   

     Zamawiającego i ustosunkowanie się do nich przez Wykonawcę, z uwzględnieniem    

     postanowień ust. 3 lit. b), wykorzystując w tym celu w szczególności okres między publikacją   

     aktu prawnego wprowadzającego zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. d) i e),   

     a jego wejściem w życie. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania dokumentów, o   

     których mowa w ust. 7, informuje Wykonawcę o zaakceptowaniu wniosku o zmianę   

      wynagrodzenia albo zgłasza zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonych dokumentów, w   

      formie pisemnej lub drogą elektroniczną; 

10.Zamawiający zaakceptuje wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7,   

      wyłącznie w przypadku jeżeli Wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, że   

      zaistniała zmiana przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 5) lit. d) i e), ma bezpośredni   

      wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określi stopień, w jakim wpłynie ona   

      na wysokość wynagrodzenia określonego w Umowie. Brak reakcji Zamawiającego w terminie   

      określonym w ust. 9 rozumiany będzie jako zaakceptowanie wniosku o zmianę   

      wynagrodzenia 

11.Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego   

      w terminie uwzględniającym postanowienia ust 3 lit. b) i ust.8 

12.Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 lit. a), 4 i 5 lit. a) - c ) nie wymagają dla swej   

      ważności  zawierania aneksu do Umowy, jednakże wymagają formy pisemnej. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz 

oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowi inaczej. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy 

lub z nią zawiązane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą 

rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane 

załącznikami, stanowią integralną część Umowy.  

6.     Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po   

         jednym dla każdej ze stron.  
 
                      Za Wykonawcę                                                                         Za Zamawiającego 
 

   

 

 


