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Egz. Nr……. 
 

 

 

Umowa Nr …./2020/….. 

zawarta w dniu ………………r. w Warszawie 

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM:  JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 -  SKARBEM PAŃSTWA 

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 

REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740  

reprezentowaną przez: 

Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 6021 

………………………………………… 

a 

WYKONAWCĄ: …………………………………………  

………………………………………… 

Tel./Fax. ………………………………. 

NIP: ……………..            REGON: …………. 

KRS:……………………….. (lub Ewidencja Działalności Gosp.) 

reprezentowaną przez:…………………………………………….. 

 
Sprawa numer: 05/2020/PN/Sł. Szkol i KO/Ł 
/dotyczy części II postępowania/ 
Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych.1 

§ 1 
PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji na rzecz UŻYTKOWNIKÓW 
wykonanie usługi naprawy pogwarancyjnej urządzeń drukujących. 

2. Naprawie podlegać będą urządzenia niżej wymienionych producentów: 
1) CANON 
2) KONICA MINOLTA 
3) KYOCERA 
4) OCE 

3. Usługa obejmuje: 
1) wymianę elementów optyki, elektroniki oraz zespołów napędu urządzenia, 
2) wymianę części i materiałów zużywających się podczas eksploatacji urządzenia. 

     Usługa naprawy nie obejmuje wymiany tuszy, tonerów oraz pojemników na zużyty 
proszek, tusz. 

                                                           
1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) 
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4. WYKONAWCA po zakończonej naprawie zabiera ze sobą wymienione części i materiały 
w celu ich utylizacji. Koszty związane z utylizacją leżą po stronie WYKONAWCY. 

5. Realizacja przedmiotu umowy objętego niniejszą umową odbywać się będzie w oparciu 
o potrzeby ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW w związku, z czym ZAMAWIAJĄCY 
zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w stosunku do umowy, 
w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, stosownie do potrzeb wynikających 
z bieżącej działalności ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW. 

6. WYKONAWCA musi posiadać wiedzę w zakresie naprawy urządzeń drukujących oraz 
dostęp do informacji technicznych umożliwiających realizację usługi. 

7. WYKONAWCA zobowiązuje się do świadczenia przedmiotu umowy z zachowaniem 
należytej staranności i zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta 
urządzenia.  

8. W przypadku nie otrzymania środków od Dysponenta środków II stopnia na kolejny rok 
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy. WYKONAWCA z tego 
tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń. 

9. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2021r. 
lub do wyczerpania środków finansowych o których mowa w  §2 ust.1. 

10. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2021 r. 
 

 
 

§ 2 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy obejmuje wartość 
netto wraz z należnym podatkiem VAT. 
1) wynagrodzenie netto umowy: ……………………………………………………….…...…; 

słownie: ……………………………………………………………………………..………..; 
wynagrodzenie brutto mowy:………………………………………………………..…...…; 
słownie: ……………………………………………………………………………….....…...; 
wartość podatku VAT: ……………………………………………………………….…..….; 
słownie: ……………………………………………………………………………..…...…...; 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z kalkulacją 
odpowiednio: 
1) cena jednej roboczogodziny (brutto) … zł. 

słownie: …………………………………………………………………………………….… 
2) wysokość marży doliczonej do ceny części i materiałów wykorzystanych do naprawy: 

…………………. % 
3) cena wystawienia opinii technicznej nie może przekroczyć ceny brutto jednej 

roboczogodziny. 
3. Wynagrodzenie za naprawę to koszt poszczególnych części eksploatacyjnych, zamiennych 

i podzespołów wymagających wymiany + iloczyn ceny roboczogodziny3 i ilości 
roboczogodzin niezbędnych do wykonania naprawy. Cena roboczogodziny zawiera 
wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i pozostaje niezmienna przez 
okres realizacji umowy, określony w § 1 ust. 9. 

4. Przez roboczogodzinę należy rozumieć wartość pracy w czasie jednej godziny zegarowej, 
bez względu na ilość obsługujących pracowników. 

5. WYKONAWCA ma prawo do naliczania marży na części eksploatacyjne, zamienne 
i podzespoły w wysokości nie większej niż określona w ust. 2 pkt 2) w stosunku 
do udokumentowanej ceny nabycia, przy czym ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo 
wglądu do przedmiotowej dokumentacji. Wysokość marży jest niezmienna przez okres 
realizacji umowy, określony w § 1 ust. 9.  

 

                                                           
3 zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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§ 3 
MIEJSCE, SPOSÓB REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Usługi świadczone będą wyłącznie w lokalizacjach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 
na terenie Warszawy, Wesołej oraz Helenowa. 

2. Dojazd do lokalizacji leży po stronie WYKONAWCY a ZAMAWIAJĄCY nie ponosi kosztów 
dojazdu.  

3. Podstawą zlecenia usługi dla WYKONAWCY będzie zgłoszenie awarii pocztą elektroniczną 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. WYKONAWCA w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zgłoszeniu awarii 
sporządzi kosztorys naprawy i prześle go pocztą elektroniczną do ZAMAWIAJĄCEGO, który 
podejmie decyzję o wykonywaniu naprawy lub jej zaniechaniu. 

5. Termin naprawy urządzenia nie może przekroczyć 7 dni roboczych liczonych od dnia 
następnego po zaakceptowaniu kosztorysu naprawy. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość 
wydłużenia terminu naprawy do 14 dni roboczych wyłącznie z przyczyn niezależnych  
od WYKONAWCY pod warunkiem, iż WYKONAWCA prześle pocztą elektroniczną  
lub faksem do ZAMAWIAJĄCEGO przed upływem wyznaczonego terminu naprawy, 
wniosek z uzasadnieniem opóźnienia terminu naprawy i uzyska zgodę ZAMAWIAJĄCEGO. 
Wniosek o przedłużenie terminu naprawy złożony po upływie terminu naprawy lub nie 
zawierający uzasadnienia nie będzie uwzględniony. 

6. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzje o zaniechaniu naprawy, 
WYKONAWCA wystawi pisemną ekspertyzę techniczną, zawierającą opis stanu 
technicznego urządzenia jak i szacunkowe koszty naprawy.  

7. W przypadku, gdy WYKONAWCA po przeprowadzonej diagnostyce stwierdzi, 
że uszkodzone urządzenie, nie kwalifikuje się do naprawy jest zobowiązany do wystawienia 
pisemnej ekspertyzy technicznej dla tego urządzenia. WYKONAWCA ma prawo 
zakwalifikować urządzenie jako nie podlegający naprawie tylko w przypadku, gdy nie są już 
dostępne na rynku części zamienne do tego urządzenia. 

8. WYKONAWCA po wykonaniu usługi w terminie do 5 dni roboczych dostarczy 
do ZAMAWIAJĄCEGO kartę naprawy i fakturę. 

9. Po wykonaniu naprawy WYKONAWCA umieści na sprzęcie swoje plomby gwarancyjne, 
które będą identyfikować w sposób jednoznaczny WYKONAWCĘ. 

10. W trakcie trwania gwarancji sprzęt, który był poprzednio naprawiany przez WYKONAWCĘ, 
a nie będzie prawidłowo funkcjonował podlegać będzie ponownej naprawie na koszt 
WYKONAWCY. 

11. W przypadku, jeżeli w czasie trwania gwarancji urządzenie będzie dwa razy naprawiane 
a pomimo tego nie będzie działało poprawnie, to WYKONAWCA po otrzymaniu go po raz 
trzeci, nie naprawia go, a wystawia niepłatną opinię stanu technicznego opisując przyczyny 
tych niesprawności. WYKONAWCA pomniejsza również kolejną wystawioną fakturę  
za usługę, o środki jakie do tej pory otrzymał od ZAMAWIAJĄCEGO za naprawę tego 
urządzenia. 

12. Okres gwarancji jest liczony za każdym razem od początku po wykonanej naprawie przez 
WYKONAWCĘ. 

13. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do weryfikacji realizacji usługi na każdym jej etapie, 
bez uprzedniego informowania WYKONAWCY o takim zamiarze. 

14. Podstawą odbioru wykonania przedmiotu umowy będzie karta naprawy. 
15. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie. 
16. Osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy (minimum dwie osoby) posiadającymi 

kwalifikacje zawodowe oraz upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 
ZASTRZEŻONE lub wyższe oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia  
w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przedstawionym przed podpisaniem 
Umowy wykazem osób. Zmiana wskazanych do realizacji Umowy osób dokonywana może 
być wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO w formie aneksu do przedmiotowej Umowy. 
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17. Osobą upoważnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktów z WYKONAWCĄ jest 

……………… - tel.: ……………………………. e-mail ……………………………………….... . 
18. Osobą upoważnioną przez WYKONAWCĘ do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM jest 

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

§ 4 
GWARANCJA I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI: 

1. WYKONAWCA udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę oraz na części 
zamienne. Termin będzie liczony od daty wykonania usługi. 

2. O stwierdzonej wadzie fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi 
WYKONAWCĘ niezwłocznie po stwierdzeniu wady. 

3. Formę zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi „Protokół reklamacji”  wykonany 
przez ZAMAWIAJĄCEGO i przekazany WYKONAWCY za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

4. WYKONAWCA rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze liczone 
od dnia  otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO „Protokołu reklamacji”. 

5. W przypadku uznania przez WYKONAWCĘ reklamacji, WYKONAWCA jest zobowiązany 
do usunięcia wad w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty jej uznania. 

6. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi WYKONAWCA.  

7. Termin gwarancji na przedmiot umowy wolny od wad rozpoczyna się na nowo od chwili 
jej dostarczenia (usunięcia usterki).  

8. Utrata roszczeń z tytułu gwarancji nie następuje pomimo upływu terminu (okresu) gwarancji, 
jeżeli WYKONAWCA wadę zataił. Gwarancja ulega wówczas przedłużeniu o okres zatajenia 
wady. 

9. W razie odmowy uznania reklamacji WYKONAWCA pisemnie w terminie 3 dni roboczych 
powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO i uzasadni swoje stanowisko dotyczące przyczyn odmowy 
uznania reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi WYKONAWCY w określonym terminie 
przyjmuje się, że WYKONAWCA uznał reklamację zgodnie z żądaniem ZAMAWIAJĄCEGO. 
Wykonawca zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego, nie później niż 2 dni robocze, 
od daty upływu ww. terminu usunąć wady zgłoszone w reklamacji.  

10. ZAMAWIAJĄCY może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
i  prawne niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

 
 

§ 5 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy 
bez uwag i zastrzeżeń, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionych 
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 8. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy WYKONAWCY 
wskazany na fakturze VAT wystawionej każdorazowo po dokonaniu naprawy.  

3. Faktura powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług i zostać dostarczona do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO: 
a) w formie papierowej lub elektronicznej wysyłanej na e-mail ozgst.pgk@ron.mil.pl lub 
b) w formie faktury ustrukturyzowanej (Platforma Elektronicznego Fakturowania - PEF). 

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do poinformowania pisemnie WYKONAWCY 
o każdorazowej zmianie adresu e-mail, o którym mowa w ust. 3. Powyższa zmiana 
nie wymaga aneksu do umowy. 

mailto:ozgst.pgk@ron.mil.pl


Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 

 5 

5. Warunkiem zapłaty za wykonaną usługę jest otrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO 
oryginału faktury VAT oraz karty naprawy podpisanej przez UŻYTKOWNIKA 
i ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 3 ust. 8 lub jego błędne wystawienie 
spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty wynagrodzenia do czasu uzupełnienia 
dokumentów lub złożenia wyjaśnień.  

7. Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 

§ 6 
WIERZYTELNOŚCI 

WYKONAWCA nie może bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść praw 
lub obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią. 
 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących 

po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w  § 2 ust. 1, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn niezależnych 
od ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 
ust. 1, 

3) za opóźnienie w terminie realizacji naprawy w wysokości 100 zł. za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia,  

4) za opóźnienie w wykonaniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust. 5, w wysokości 100 zł. 
Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

5) za opóźnienie w terminie wymiany przedmiotu umowy wolnego od wad o którym mowa  
w § 4 ust. 5 w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Strony ustalają następujące sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie 
zatrudnienia: 
1) w przypadku nie przedstawienia w terminie dowodów, o którym mowa w § 11 ust. 9 

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 500,00 zł. (pięćset 
złotych, 00/100 gr.), 

2) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego § 11 ust. 9 
lub zmiany sposobu zatrudnienia osób realizujących przedmiotową usługę 
ZAMAWIAJĄCY naliczy dodatkowo karę umowną w wysokości 1% kwoty określonej 
w § 2 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych w okresie obowiązywania umowy 
nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1. 

4. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, powstałych należności z tytułu kar 
umownych, o których mowa w przepisach poprzedzających, z wynagrodzenia należnego 
WYKONAWCY. 

5. ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową zawierającą wysokość kary 
umownej i podstawę jej naliczenia, którą prześle WYKONAWCY wraz z oświadczeniem  
o potrąceniu kar umownych. Notę obciążeniową WYKONAWCA zobowiązany jest odesłać 
zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania, (nie dłużej niż w terminie 
płatności faktury). Potrącenia kary umownej ZAMAWIAJĄCY dokona w terminie zapłaty 
faktury.  
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6. W przypadku gdy naliczona kara umowna nie będzie mogła być w całości potrącona 
z  wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wynikającego z faktury, ZAMAWIAJĄCY 
dochodzić będzie pozostałej kwoty na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

7. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia dalszego odszkodowania z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kar umownych. 

 
 

 
 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 
1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub dalsze wykonanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może odstąpić 
od umowy w terminie do  30 dni od dnia uzyskania informacji o okolicznościach, 
o  których mowa w zdaniu poprzedzającym; 

2) WYKONAWCA nie rozpoczął w terminie realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 
przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego  
na piśmie. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 14 
dni od upływu terminu wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

3) WYKONAWCA utracił uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy albo ogłoszono 
upadłość WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy 
w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji stanowiącej podstawę odstąpienia od 
terminu określonego w § 1 ust. 9 albo upływu terminu wyznaczonego przez 
ZAMAWIJĄCEGO. 

4) łączna wysokość kar umownych w okresie obowiązywania umowy przekroczy wartość  
o której mowa w § 7 ust. 3, w takim przypadku odstąpienie następuje w terminie 7 dni 
od daty zaistnienia ww. przesłanek odstąpienia. 

2. Oświadczenie, o odstąpieniu od umowy ZAMAWIAJĄCY złoży drugiej stronie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

 
§ 9 

PODWYKONAWCY 
[Postanowienia § 9 umowy zostaną doprecyzowane na etapie podpisania umowy] 

1. WYKONAWCA zrealizuje Przedmiot umowy samodzielnie/z udziałem 
PODWYKONAWCY(ÓW) w następującym zakresie …………………………………….…. .  

2. W przypadku korzystania z PODWYKONAWCY(CÓW), WYKONAWCA odpowiada 
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania tego PODWYKONAWCY, jak gdyby 
były one działaniem lub zaniechaniem samego WYKONAWCY. 

3. Dane  PODWYKONAWCY (CÓW) :…………………………………………………………… . 
 [§ 9 ust. 1 umowy zostanie uzupełniony na etapie zawierania umowy. W przypadku, gdy 
WYKONAWCA będzie realizował przedmiot umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami, 
WYKONAWCA wskaże w 9 ust. 1 umowy – w zakresie ściśle określonym w złożonej ofercie - części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy/podwykonawcom.] 
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§ 10 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSORCJUM2 

1. Jeżeli WYKONAWCĄ jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 
Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed ZAMAWIAJĄCYM za wykonanie 
przedmiotu umowy i realizację postanowień niniejszej umowy. 

2. WYKONAWCY wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązują się pozostawać 
w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy. 

3. Konsorcjum: 
1) przekazało ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy regulującej współpracę podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym zawierającej w szczególności informacje:  

a) cel gospodarczy podmiotów, 
b) o sposobie reprezentacji uczestników konsorcjum przed ZAMAWIAJĄCYM, 
c) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

umowy, 
d) sposób rozliczeń danego świadczenia, 
e) podział zadań, 
f) wzajemny udział w zyskach i stratach, 
g) zasady odpowiedzialności. 

2) zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie zmiany 
dotyczące umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum. 

3) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania 
i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum. Upoważnienie to może zostać zmienione jedynie za 
zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. 

4) Lider Konsorcjum zapewni obsługę prawno - organizacyjną i finansowo – księgową 
w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji umowy przez Konsorcjum. 

5) uczestnicy Konsorcjum (partnerzy) ustalają, że faktury za wykonane świadczenie 
wynikające z umowy przez Uczestników Konsorcjum (partnerów) będą wystawiane 
ZAMAWIAJĄCEMU przez Lidera Konsorcjum. 

6) uczestnicy Konsorcjum (partnerzy) będą wystawiali faktury Liderowi Konsorcjum. 
7) Lider Konsorcjum będzie płacił Uczestnikom Konsorcjum (Partnerom) należne 

im wynagrodzenie w następnym dniu po dacie wpływu na rachunek bankowy Lidera, 
należności zapłaconych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

8) rolą Lidera jest koordynacja wszystkich prac prowadzonych w ramach danego 
świadczenia przygotowanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów 
niezbędnych do dokonania rozliczenia finansowego. 

 
 
 

§ 11 
INNE POSTANOWIENIA 

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
WYKONAWCY, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia jednej 
z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

                                                           
2Postanowienie § 10 Umowy zostanie doprecyzowane na etapie zawierania Umowy zgodnie z Ofertą wybranego 
Wykonawcy 
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, 

4) 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 umowy przez WYKONAWCĘ.  
2. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia 

WYKONAWCY nie zmieni się, wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów (zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy, a WYKONAWCA uwzględnia 
na wystawianej fakturze aktualną stawkę VAT i dodatkowo poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO 
na piśmie o wystąpieniu tej okoliczności. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu WYKONAWCY wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

4. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 – 4 wynagrodzenie WYKONAWCY 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu WYKONAWCY, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. W razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt. 2 - 4, podstawy do zmiany wynagrodzenia 
(„Zmiana”), zastosowanie znajduje następująca procedura: 
1) WYKONAWCA powinien przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej wniosek  

o zmianę umowy, zawierający w szczególności:  
a) określenie zmiany, na którą WYKONAWCA się powołuje,  
b) wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ,  
c) wykazanie, w jaki sposób te zwiększone koszty WYKONAWCY uzasadniają 

zmianę wysokości Wynagrodzenia.  
d) określenie postulowanej Zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany, - 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi 
podnoszony wpływ zmiany na Wynagrodzenie WYKONAWCY („Wniosek"). Ciężar 
wykazania wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa 
na WYKONAWCY. 

2) Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ, należą w szczególności: 
a) kalkulacja ceny oferowanej, przygotowana przez WYKONAWCĘ z rozbiciem 

na poszczególne czynniki cenotwórcze,  
b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również 

ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) 
zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla 
wykonania zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia 
(zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku do pełnego 
zakresu ich obowiązków u WYKONAWCY,  

c) dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia WYKONAWCY  
z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie 
zatrudnienia osób, którymi WYKONAWCA posługuje się dla wykonania umowy 
ramowej,  

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie 
kosztów WYKONAWCY w perspektywie pozostałej do wykonania części 
przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad 
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płatności wynagrodzenia, - obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu 
umowy przez WYKONAWCĘ przed zmianą oraz po jej zaistnieniu.  

3) ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się do WYKONAWCY o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane 
wraz z Wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa Zmiana ma wpływ na koszty cen 
jednostkowych przez WYKONAWCĘ lub że wpływ ten odpowiada postulowanej przez 
WYKONAWCĘ wartości zmiany cen. Każda ze Stron może zwrócić się dodatkowo 
o przeprowadzenie spotkania, którego przedmiotem będzie bardziej szczegółowe 
omówienie przedłożonych informacji, wyjaśnień i dokumentów.  

4) Jeśli z przedstawionych przez WYKONAWCĘ dokumentów nie wynika, że zaistnienie 
zmiany będzie miało wpływ na ceny jednostkowe przez WYKONAWCĘ lub gdy 
wykazywany przez WYKONAWCĘ wpływ zmiany na koszty cen jednostkowych nie 
odpowiada postulowanej we Wniosku zmianie Wynagrodzenia, jak również jeśli  
z innych powodów Wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części - 
ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ w formie pisemnej o braku podstaw 
do uwzględnienia Wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego 
stanowiska.  

5) Wykazanie przez WYKONAWCĘ, że zaistniała Zmiana będzie miała określony we 
Wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi 
podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego w adekwatny 
sposób wysokość cen jednostkowych. ZAMAWIAJĄCY potwierdzi WYKONAWCY 
warunki dokonanej zmiany w formie pisemnej, w tym poprzez przekazanie projektu 
aneksu do umowy.  

6) Strony podejmą starania, aby procedura opisana w wyżej nie trwała dłużej niż 7 dni 
od daty otrzymania kompletnego Wniosku przez Zamawiającego. Termin ten zostaje 
przedłużony o każdy okres opóźnienia WYKONAWCY w wykonaniu przypisanych mu 
czynności przewidzianych w ramach powyższej procedury. 

7) Zmiana umowy w trybie przewidzianym wyżej nie ma wpływu na ceny jednostkowe 
WYKONAWCY dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia 
Zmiany. 

6. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji gdy WYKONAWCĘ, 
któremu ZAMAWIAJĄCY udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA w wyniku 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

7. ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę 
osób (min. 2 osoby) wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności 
w zakresie usług serwisowych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ). 

8. W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  
w punkcie 7 czynności. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO  
w wyznaczonym w  tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ osób wykonujących wskazane 
w punkcie 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie WYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
WYKONAWCY; 

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
WYKONAWCĘ lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

10. Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności ZAMAWIAJĄCY przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej  
w wysokości określonej w § 7 ust. 2. 

11. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie 
żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
WYKONAWCĘ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez WYKONAWCĘ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7 czynności.  

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

13. ZAMAWIAJĄCY wymaga aby osoby biorące udział w realizacji umowy posiadały 
obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa wymagane jest 
posiadanie pozwolenia jednorazowego uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren 
chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy 
międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. 

14. Do umowy zostanie dołączona umowa powierzenia przetwarzania danych sporządzona 
po podpisaniu  przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWĘ umowy głównej. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

16.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
17. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  
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18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
 

 
 

        WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

        

 

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

 

 

UZGODNIONO: 

POD WZGLĘDEM FINANSOWYM        

 

.................................................. 

 

POD WZGLĘDEM PRAWNYM         

 

.................................................. 

 

POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM 

 

................................................. 


