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Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ 

Zmiany czcionką w kolorze zielonym z dn. 08.03.2023 r. 

 

WPR/TZ/252/02/2023  

(propozycja) UMOWA nr TZ.241……………...2023 

 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie 
art. 132 ust. PZP  w trybie przetargu nieograniczonego  

 

zawarta w Katowicach dnia ............................... 

pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach 
z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 52, wpisanym do KRS pod numerem 0000020162,  

NIP 954-22-60-707 zwanym dalej Zamawiającym, 

 

które reprezentuje: 

 

Łukasz Pach – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, 
 

a 

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

z siedzibą w .............................., ul. ........................., wpisanym do............... pod numerem .................. 

NIP .................. zwanym dalej Wykonawcą, 
 

którą reprezentuje: 

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

o treści: 

§1 

1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 

nr WPR/TZ/252/ZP/……/2023 oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę w tym postępowaniu, 

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakup i sukcesywną dostawę sprzętu 

medycznego j.u. dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, których ilość, rodzaj i cena 

wymienione są w ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 
 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) warunkami określonymi w niniejszej umowie, 

b) warunkami wynikającymi z zapisów SWZ, oferty Wykonawcy, 
c) wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 

2022 r., poz. 974 z póżn. zm.). 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy: 

a) jest fabrycznie nowy, kompletny, zdatny do użytku oraz dopuszczony do obrotu i używania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) spełnia wszelkie normy wymagane przepisami prawa polskiego; 
c) jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

 

4. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności 

odbierania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 

 

§ 2 
1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2. Niniejsza umowa wygasa wraz z upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 lub wyczerpaniem wartości 

umowy określonej  w §3 ust. 1 umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w ciągu 3 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 
dokumentów potwierdzających, że oferowany sprzęt posiada aktualne atesty, pozwolenia na dopuszczenie 

do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, świadectwa rejestracji bądź świadectwa dopuszczenia 

do obrotu wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  
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4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej 

wartości umowy określonej w § 3 ust. 1, jak i w przypadku wygaśnięcia umowy przed upływem terminu 

w okolicznościach wskazanych w ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 

 
§ 3 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wskazane w ofercie 

Wykonawcy wynosi w zakresie zadania nr …….: 

      ............................zł netto 

      VAT: ................... zł 
  .............................zł brutto  (słownie:....................................................................................). 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie zobowiązany jest ponieść 

Wykonawca celem należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 4 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………. 

 

2. Do składania zamówień częściowych Zamawiający upoważnia ………………………………………. 

 

3. Wykonawca wyznacza jako osobę odpowiedzialną za realizację zamówień 
częściowych  ........................................ tel. (.....)............................... email……............................... . 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego  

o zmianie danych teleadresowych. W przypadku zaniechania dokonania aktualizacji, zgłoszenie dokonane 

na ostatni znany Zamawiającemu adres lub adres teleinformatyczny uważa się za dokonane w dacie tego 

zgłoszenia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostaw częściowych przedmiotu umowy na podstawie 
składanych bieżących zamówień, max. w ciągu ……… (ustalenia ofertowe)   dni roboczych od chwili 

otrzymania przesłanego emailem zamówienia, złożonego przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego.  

5. Powierzenie części wykonania zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji niniejszej umowy nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części zamówienia, a Wykonawca 
odpowiada za wszelkie działania jak i zaniechania podwykonawcy jak za własne. Zamawiający nakłada 

na Wykonawcę obowiązek pisemnego poinformowania go o zmianach w zakresie części realizowanej przez 

podwykonawcę lub zmianie podwykonawcy w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy. 

  

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko do poszczególnych 
Stacji Pogotowia Ratunkowego wskazanych w zamówieniu częściowym, wraz z wniesieniem do wskazanych 

pomieszczeń, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.  od 8:00 do 13:00. Pełny wykaz Stacji oraz ich 

adresy zawiera załącznik nr 2 do umowy. 

1. Zamawiający ma obowiązek odbioru ilościowego dostarczonego asortymentu w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia dostawy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw 

częściowych oraz niezrealizowania zamówień za kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, a Wykonawcy 

nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia  wobec Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4. 

3. Na opakowaniach, w których będzie dostarczany przedmiot umowy muszą być umieszczone oznaczenia 

CE oraz termin przydatności do użycia.  

4. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego 
z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter 

prowadzonej działalności ma prawo zmieniać (zwiększyć lub zmniejszyć) ilości asortymentu  

w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1 do umowy nie przekraczając przy tym kwoty, o której mowa 

w §3 ust. 1. Gwarantowana minimalna wartość zamówienia stanowi 50% kwoty, o której mowa w  §3 

ust. 1. Z tytułu ewentualnego niezrealizowania zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez niego przedmiot umowy ma termin przydatności do użycia 

minimum 12 miesięcy od daty dostawy.  

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad. 

7. O wszystkich stwierdzonych wadach lub brakach polegających na różnicy w ilościach podanych na 

fakturze lub innym dowodzie dostawy a faktycznie dostarczonych, bądź faktycznie dostarczonych  
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a zamówionych, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę e-mailem oraz potwierdzi powyższe 

pisemnie (reklamacja). 

8. Rozpatrzenie przez Wykonawcę złożonych reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od 

dnia otrzymania zgłoszenia (faxem lub e-mailem) o brakach ilościowych. Brak stanowiska Wykonawcy  
w tym terminie oznacza uznanie zasadności złożonej reklamacji. 

9. Dostarczenie wolnego od wad przedmiotu umowy lub uzupełnienie brakującej ilości (uznana przez 

Wykonawcę reklamacja) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia rozpatrzenia reklamacji. 

9. Dostarczenie wolnego od wad przedmiotu umowy lub uzupełnienie brakującej ilości (uznana przez 
Wykonawcę reklamacja) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od 

dnia rozpatrzenia reklamacji. 

10. Po uprzednim pisemnym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy w terminie nie krótszym niż 3 

dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w przypadku: 

a) zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy częściowej powyżej 14 dni kalendarzowych od dnia 
złożenia zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) zwłoki w dostawie, o której mowa w ust. 10 powyżej 14 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia 

reklamacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

c) trzech udokumentowanych dostaw przedmiotu umowy o jakości gorszej niż zadeklarowana  

w ofercie lub gorszej niż przewidują odpowiednie normy, 

d) gdy Wykonawca co najmniej trzy razy dopuści się zwłoki w realizacji zamówień częściowych. 

§ 6 

1. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie sumą wpłat Zamawiającego dokonanych 

na podstawie faktur za poszczególne dostawy częściowe. 

2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 
3. Za datę dokonania zapłaty za fakturę przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez niego 

fakturze. 

5. W przypadku nieotrzymania faktury do dnia zapadalności terminu jej płatności wynagrodzenie będzie 

płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego duplikatu brakującej faktury  VAT. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania (PEF). 

                                                                        § 7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez 

względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zamówienia częściowego – w wysokości  0,5% 

wartości zamówienia danego częściowego; 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu wolnego od wad przedmiotu umowy lub 

uzupełnienia brakującej ilości po rozpatrzeniu reklamacji w terminie, o którym mowa w §5 ust.  9 

– w wysokości 50 zł brutto; 
3)  w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w § 5 ust. 10 – w wysokości 10% 

kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 3 ust. 1; 

3) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w § 5 ust. 11 – w wysokości 10% 

kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 3 ust. 1; 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 3 ust. 1; 
4. Zamawiający ma prawo dochodzić kary umownej z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przez 

potrącenie, na podstawie księgowej noty obciążeniowej, z faktur, o których mowa w § 6 ust. 1 za 

poszczególne dostawy częściowe. 

5. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej zgodnie z zapisami ust. 3, Zamawiający wystawi 

notę obciążeniową, na podstawie, której Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia należnej kary.  

 
6. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.  

b) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1000). 

2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 

a) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
mające zastosowanie oraz RODO, 

b) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów  

o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą, 

c) w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie  

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§ 9 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27 

kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,                          
z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, tel. 32 609 31 40, fax: 32 609 31 54, 

wpr@wpr.pl. 

2. W Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach został powołany Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można się skontaktować się pod adresem e-mail: iod@wpr.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie jednej lub kilku niżej wymienionych 
przesłanek: 

− art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy; 

− art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze m.in. określonego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku                     
od towarów i usług; 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia  

przetwarzania danych. 

5. W przypadku korzystania z usług Stacji Kontroli Pojazdów Pani/Pana dane zostaną przekazane  do 
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). 

6. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe  

w Katowicach przez okresy wskazane w przepisach prawa (co do zasady 5 lat od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie wykonywania umowy - chyba że z przepisów 

szczególnych wynikać będzie dłuższy okres), okresy niezbędne na czas dochodzenia roszczeń a także 

zgodnie z terminami określonymi zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego  

w Katowicach w sprawie wprowadzenia do stosowania Jednolitego rzeczowego wykazu akt. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania     

i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu 
skorzystania z praw, o których mowa należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem 

ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak niezbędne w celu 

możliwości zawarcia i realizacji umowy. Gdy uzna Pan/Pani, iż WPR w Katowicach, jako 

administrator  danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy RODO ma Pani/Pan prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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§ 10 

W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

§ 11 

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez 
podmiot tworzący Zamawiającego ( art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej). 

 

§ 12 

1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w okolicznościach o których mowa w przepisach ustawy 

Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego 

po podpisaniu przez strony niniejszej umowy. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 

1) zmiany terminów, o których mowa w umowie - gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe zachowanie 

terminów, o których mowa w umowie, o czas w którym z powodu wystąpienia siły wyższej umowa nie 

mogła być realizowana; za siłę wyższa uważa się w szczególności strajki, zamieszki, działania 

wojenne, zamknięcie granic, pożar, powódź, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, zmianę 
przepisów prawnych, działania organów państwowych, samorządowych i instytucji cywilnych 

i wojskowych, których współdziałanie jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy, a których 

udział w realizacji umowy wynika z przepisów prawa; akty o charakterze terrorystycznym; 

2) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT) jeżeli wpływa ona na 

wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami, 

3) zmniejszenia ceny jednostkowej netto - w każdym czasie na wniosek Wykonawcy, zgodnie z tym 

wnioskiem; 
4) zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia – w każdym czasie za jego zgodą, a także w 

przypadku dokonania w umowie zmian, o których mowa w pkt od 5 do 7; 

5) zmiany poszczególnych pozycji asortymentowych stanowiących przedmiot umowy – w przypadku, 

gdy produkt będący przedmiotem zamówienia zostanie wstrzymany lub wycofany decyzją GIF lub 

WIF, zaprzestanie być produkowany (ostatecznie lub czasowo), wygaśnie jego świadectwo rejestracji, 
będzie przez pewien czas niedostępny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z innych przyczyn 

nie będzie mógł być dostarczany zgodnie z umową,  Wykonawca  zapewni produkt równoważny w 

cenie jednostkowej nie wyższej niż w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu pisemnej informacji o przyczynie zaistnienia takiej sytuacji oraz określić planowaną 

datę wznowienia dostaw.  

6) gdy zmiana spowodowana czynnikami podanymi w pkt. 5) ma charakter trwały, a nie jest czasowym 
brakiem danej pozycji przetargowej musi być wprowadzona do umowy właściwym aneksem. Tym 

samym w okolicznościach wskazanych w pkt. 5) i 6) dopuszcza się możliwość zmiany umowy w 

zakresie: producenta towaru, nazwy handlowej, sposobu konfekcjonowania, o ile zmiana taka nie 

spowoduje zmiany ceny towaru (w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania ceny w przeliczeniu 

do nowej wielkości opakowania). Zmiany takie możliwe są również w przypadku jeżeli np. zmiana 
formy konfekcjonowania zostanie zaproponowana przez Zamawiającego. 

7) rezygnacji z dostarczenia poszczególnych pozycji asortymentowych –w każdym czasie na wniosek 

Zamawiającego za zgodą Wykonawcy; 

8) innych postanowień umowy – jeżeli ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa, 

o ile powyższe zmiany mają wpływ na wykonanie zawartej umowy – zgodnie ze zmienionymi 

przepisami. 
3. W przypadku zmiany zakwalifikowania danego produktu w zakresie PKWIU, która wpływa na wartość 

należnego podatku VAT, na pisemny wniosek zainteresowanej strony, dopuszcza się zmianę wartości 

umowy brutto w stosunku do towarów, których zmiana dotyczy o wartość podatku VAT. 

 

§13 

1. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów 

związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach: 

a) zmiany wynagrodzenia mogą polegać na jego podwyższeniu lub obniżeniu w wyniku waloryzacji, w 

oparciu o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w 
komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 
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b) zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Strony nie wcześniej niż po upływie pół roku od dnia 

zawarcia umowy; 

c) Strony określają poziom istotności zmiany kosztów, uprawniający Strony do żądania zmiany 

wynagrodzenia jako 5 % wzrost lub spadek wskaźnika wskazanego w pkt. a) za półrocze 
poprzedzające złożenie wniosku, w stosunku do wskaźnika za półrocze, w którym została zawarta 

umowa (przy pierwszej waloryzacji) oraz w stosunku do wskaźnika za półrocze, w którym nastąpiła 

ostatnia waloryzacja (przy kolejnych waloryzacjach); 

d) w celu dokonania waloryzacji Strony przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na 

podstawie wniosku jednej ze Stron, składanego nie częściej niż w okresach półrocznych; 
e) wniosek o waloryzację cen wymaga udokumentowania przez Wykonawcę wzrostu kosztów 

świadczenia usługi poprzez przedłożenie dokumentów finansowych potwierdzających faktyczny 

wzrost kosztów w odniesieniu do konkretnych danych finansowych i udział danej pozycji kosztowej 

w koszcie realizacji usługi, wynikającej z kalkulacji Wykonawcy z daty złożenia oferty i momentu 

złożenia wniosku (pierwszy wniosek) lub momentu ostatniej waloryzacji i momentu złożenia 

wniosku (kolejne wnioski) o co najmniej wartość wnioskowanego procenta waloryzacji (do wzrostu 
kosztów nie wlicza się wzrostu kosztów z tytułów wskazanych w art. 436 ust. 4 pkt. b) ustawy PZP, 

stanowiących odrębną podstawę waloryzacji umowy); 

f) podwyższenie cen umownych w ramach procesu waloryzacji nie może przekroczyć wysokości 

wskaźnika GUS, o którym mowa w pkt. a); 

g) suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji wprowadzonych w trakcie 
obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 15 % wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy 

określonego na dzień zawarcia umowy w skali kolejnych 12 miesięcy jej obowiązywania. 

h) w przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do wzrostu cen na wnioskowany okres 

obowiązywania umowy lub kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć 

niniejszą Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, iż 

nieudowodnienie Zamawiającemu wzrostu cen nie może stanowić podstawy wypowiedzenia umowy 
przez Wykonawcę. Skuteczne wypowiedzenie umowy nie rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po 

żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje koniecznością zapłaty kary umownej, o której mowa 

w niniejszej Umowie.  

 

§14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa 

zamówień publicznych. 

 

§15 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Katowicach. 

 
§16 

1. Za datę zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Zamawiającego.  

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy 

2. Załącznik nr 2 -Wykaz stacji pogotowia 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

WYKONAWCA: 
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Wykaz Stacji Pogotowia podległych WPR w Katowicach               Załącznik nr 2 do umowy 

 

LP. Nazwa jednostki-osoba 

odpowiedzialna 

Adres E-mail, telefon 

1 SPR Katowice 

Mariola Kucybała 

ul. Powstańców 52,  

Katowice, 

parter  

katowice@wpr.pl 

326093143 

326093153 

2 SPR Chorzów 

Joanna Rybarczyk 

ul. Strzelców Bytomskich 9 

41-500 Chorzów, 

parter 

chorzow@wpr.pl 

32 42 87 379 

3 SPR Tychy 

Konrad Wieczorek 

ul. Fitelberga 71 

43-100 Tychy, 

I piętro 

tychy@wpr.pl 

32 4287 320 

4 SPR Mikołów 

Joanna Rybarczyk 

ul. Wyzwolenia 5 

43-190 Mikołów, 

parter 

mikolow@wpr.pl 

32 4287 801 

5 SPR Pszczyna 

Konrad Wieczorek  

ul. Antesa 6 

43-200 Pszczyna, 

parter 

pszczyna@wpr.pl 

32 4287 844 

6 SPR Ruda Śl. 

Marta Greluk  

ul. Pokoju 8A 

41-709 Ruda Śl., 

I piętro 

rudaslaska@wpr.pl 

32 4287 384 

7 SPR Gliwice 

Marek Mateja  

ul. Konarskiego 26 

44-100 Gliwice, 

parter 

gliwice@wpr.pl 

32 4287 602 

8 SPR Tarnowskie Góry 

Marek Mateja  

ul. Skórki 5 

42-600 Tarnowskie Góry 

parter 

tarnowskiegory@wpr.pl 

32 4287 313 

9 SPR Zabrze 

Marta Greluk  

ul. Wyzwolenia 11 

41-800 Zabrze 

parter 

zabrze@wpr.pl 

32 4287 372 

10 SPR Bytom 

Bartosz Pełka  

ul. Żeromskiego 7 41-902 Bytom 

parter 

bytom@wpr.pl 

32 4287 375 

11 SPR Jastrzębie Zdrój. 

Bartosz Pełka  

Aleja Jana Pawła II 9 

44-330 Jastrzębie Zdrój 

I piętro 

jastrzebiezdroj@wpr.pl 

32 4287 738 

12 SPR Rybnik 

Bartosz Pełka  

ul. Energetyków 46,  

44-200 Rybnik 

I piętro 

rybnik@wpr.pl 

324287364 

13 Dział Transportu Sanitarnego 

Iwona Zygmuntowicz 

ul. Bednorza 3,  

Katowice 

II piętro 

dts@wpr.pl 

324287535 

14 MS Pyskowice 

Marek Mateja 

ul. Szpitalna 2b 

Pyskowice 

parter 

pyskowice@wpr.pl 

324287850 
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