
Załącznik nr 2 do SWZ 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

Zawarta w dniu – data określona w podpisach elektronicznych -  w Warszawie pomiędzy: 

Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Księcia Trojdena 4, NIP: 526-22-78-704, REGON: 013082797, reprezentowanym przez: 

1. p. ……………………………..– Dyrektora Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej 

i Komórkowej w Warszawie; 

2. p. ………………………. – Zastępcę Dyrektora Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej 

i Komórkowej w Warszawie ………………………….  

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną",  

 

a  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”,  

zwanymi łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”. 

 
Umowa została zawarta z Wykonawcą, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr ADZ.261.65.2021 w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji tj. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).  

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem i hodowlą  myszy 
laboratoryjnych należących do Laboratoriów i Pracowni  Usługowej Inżynierii Genomu 
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), dalej 
jako  „usługi utrzymania hodowli”. Szczegółowy wykaz czynności oraz warunków ich realizacji 
określony jest w Załączniku nr  1 do Umowy – opisie przedmiotu zamówienia („OPZ”).  

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do realizacji 
następujących usług utrzymania hodowli: 

 
2.1. karmienie i pojenie myszy 

2.2. utrzymanie czystości w klatkach i ich akcesoriów 

2.3. monitorowanie liczby myszy bytujących w klatkach  

2.4. utrzymanie odpowiednich/umownych warunków otoczenia 

2.5. zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa 

2.6. zapewnienie opieki weterynaryjnej  

2.7. w hodowli konwencjonalnej odstawianie młodych od matek  



3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia możliwości instalacji sprzętu należącego do 
Zamawiającego poprzez udostępnienie przestrzeni w której będą realizowane usługi utrzymania 
hodowli w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Rozpoczęcie świadczenia usług utrzymania hodowli będzie miało miejsce po potwierdzeniu przez 
Strony prawidłowości instalacji i właściwego działania całej niezbędnej infrastruktury.  

 
§ 2 

Termin realizacji Umowy 

Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług 
utrzymania hodowli. Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenie usług utrzymania hodowli od 
dnia 01.01.2022 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 Umowy. 

 

§ 3 

Warunki realizacji Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych 
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi 
środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji usług utrzymania hodowli nie będzie korzystał z 
pracowników Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami 
Umowy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego w szczególności ustawy z dnia 15 stycznia 
2015 r (Dz. U. z 2017 r poz. 1841 z późn. zm.) o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych lub edukacyjnych, za co ponosi pełną odpowiedzialność.  

4. Wykonawca oświadcza, że w realizując Przedmiot Umowy, zgodnie z zakresem rzeczowym 
opisanym w OPZ będzie dysonował co najmniej:  

4.1. osobą posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenie w dziedzinie użytkowania i patologii zwierząt 

laboratoryjnych, lub weterynaryjnej diagnostyce laboratoryjnej, w szczególności myszy 

transgenicznych;  

4.2. osobą nadzorującą pracowników zajmujących się dobrostanem i pielęgnacją i obsługa 

zwierząt; 

4.3. co najmniej jedną osobą zajmująca się dobrostanem zwierząt; 

4.4. co najmniej dwiema osobami skierowanymi do podstawowej obsługi i pielęgnacji zwierząt. 

5. Wykonawca zobowiązuję się do używania środków czystości i higieniczne służących  do czyszczenia  
i dezynfekcji klatek wyłącznie wysokiej jakości oraz właściwych dla danego rodzaju klatek. 
Zastosowane środki muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej 
oraz muszą posiadać atest lub karty charakterystyki substancji. W trakcie trwania niniejszej 
umowy, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni atesty i/lub karty charakterystyki substancji. 



6. Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt materiały oraz pozostały sprzęt 
niezbędny do realizacji usługi, natomiast Zamawiający zapewnia regały, system IVC oraz stację 
wymiany klatek. 

7. Wykonawca, musi udostępnić całodobowy dostęp przez 365 dni w roku do pomieszczeń w których 
przeprowadzona jest hodowla zwierząt laboratoryjnych należących do Zamawiającego. Wskazany 
w zdaniu poprzednim dostęp będzie realizowany przez uprawnionych przedstawicieli 
Zamawiającego (maks. 10 osób). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowej 
realizacji uprawnienia Zamawiającego poprzez wydanie odpowiednich imiennych przepustek/kart 
dostępu/kluczy. Wydanie przepustek/kart dostępu/kluczy będzie miało miejsce w terminie 4 dni o 
dnia przekazania imiennej listy upoważnionych pracowników Zamawiającego drogą elektroniczną. 

8. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił 
na podstawie umowy o pracę personel wykonujący czynności będące Przedmiotem Umowy, z 
wyłączeniem usług świadczonych przez lekarza weterynarii. 

9. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności będące Przedmiotem 
Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów  
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów. 

10. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
o zatrudnieniu personelu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności będące 
Przedmiotem Umowy w trakcie realizacji Umowy. 

11. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, 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 tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

12. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności będące Przedmiotem Umowy. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności będące Przedmiotem Umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Z tytułu niespełnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższego wymogu, Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej wskazanej w § 5 ust. 2 Umowy. 

13. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do potwierdzenia posiadanych 
kwalifikacji do wykonywania usług utrzymania hodowli, przez osoby wskazane w pkt. 4. 

 
§ 4 

Warunki Płatności 

1. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy w okresie 24 miesięcy wynosi netto _______ zł 
(słownie: _______), powiększone o podatek VAT _______ zł (słownie: _______ ), co daje wartość 
brutto _______ zł (słownie: _______), zwane dalej „Ceną umowy”. Za świadczone usługi 
Zamawiający będzie dokonywał miesięcznej opłaty w wysokości _______ zł netto  



(słownie: _______), powiększonej o podatek VAT _______ zł (słownie: _______), co daje wartość 
brutto _______zł (słownie: _______) zgodnie  
z załącznikiem nr 3 do Umowy, zwane dalej „Wynagrodzeniem miesięcznym”. Cena umowy 
zawiera koszty materiałów i pozostałych sprzętów niezbędnych do realizacji umowy określonych 
w OPZ oraz innych środków niezbędnych do właściwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę usługi utrzymania utrzymania hodowli w 
terminie późniejszym niż wskazany w § 2 ust. 1, wynagrodzenie za świadczenie usług, zostanie 
proporcjonalnie zmniejszone. 

3. Wykonawca, wystawi Fakturę za świadczone usługi będące Przedmiotem Umowy, w ciągu 7 dni po 
zakończeniu miesiąca, w którym usługi zostały wykonane. 

4. Na wszystkich fakturach Wykonawca powinien umieścić zapis zawierający numer Umowy. 
5. Zamawiający preferuje przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: secretariat@iimcb.gov.pl. 
6. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2191)  o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym  Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem konta 
Wykonawcy. 

7. Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w Ustawie wskazanej  
w powyższym ustępie, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o której mowa w  ust. 6 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany będzie do poinformowania o tym Zamawiającego drogą elektroniczną na adres  
e-mail: secretariat@iimcb.gov.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum 2 dni przed wystawieniem 
faktury. 

9. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze, w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

11. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT. 

 

§ 5 

Kary Umowne  

1. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% Ceny 
umowy. 

2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności będące Przedmiotem Umowy, o którym mowa                 
w § 3 ust. 8-12 Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,2% Ceny umowy, za każde stwierdzone naruszenie w 
powyższym zakresie. 

3. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku Waloryzacji, o której mowa w § 9 Umowy, 
Zamawiający będzie miał prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 100,00 zł za 
każdy zgłoszony Zamawiającemu przez podwykonawcę przypadek braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty ww. wynagrodzenia. 

4. Zamawiający będzie miał prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez 
Wykonawcę, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiającego stosownej noty/faktury i/lub 
Wykonawca dokona zapłaty na rachunek Zamawiającego w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od 
daty wystawienia przez Zamawiającego noty/faktury.  

mailto:secretariat@iimcb.gov.pl


5. Każdorazowe niestaranne wykonanie przedmiotu Umowy, zgłoszone przez Zamawiającego  
w formie pisemnej (e-mail, poczta), zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego poprawienia 
jej jakości. 

6. Każdorazowo w przypadku, gdy Wykonawca po zgłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 5 dokonanym 
przez Zamawiającego nie poprawi w należyty sposób wykonywanej usługi w ciągu 24 godzin  
od zgłoszenia, Zamawiający naliczy lub potrąci tytułem kary umownej 5% Wynagrodzenia 
miesięcznego za każdy dzień zwłoki, w którym ww. nieprawidłowość zostanie stwierdzona. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody, ponad naliczone kary umowne. 

 

 

§ 6 
Odstąpienie  

1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania warunków Umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszania warunków Umowy, określając 
odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części z uwzględnieniem treści ustępów 
niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w ciągu 30 
(trzydziestu) dni od upływu powyższego terminu. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu 
służy ustawowe prawo odstąpienia oraz prawo  
do naliczenia kary w wysokości 5 % wartości Umowy.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

4. Zamawiający przewiduje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Wykonawca nie 
udostępnił przestrzeni w celu zainstalowania sprzętów Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 
3 lub nie przekazał przepustek/kart dostępu/kluczy o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy w terminie 
14 dni od dnia odpowiednio podpisania umowy lub przekazania listy pracowników. Oświadczenie 
o odstąpieniu można złożyć w ciągu 14 dni od upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie art. 454 ustawy Pzp, w szczególności gdy: 

1.1. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których                     
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności                               
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, o ile nie 
ulegnie zmianie ogólny charakter Umowy do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 
zmiana nie wprowadza warunków, które gdyby były przyjęte w postępowaniu powodowałaby 
możliwość ubiegania się o zamówienie innych podmiotów lub też przyjęto       by ofertę innej 
treści, nie narusza równowagi ekonomicznej Umowy na korzyść Wykonawcy,  

1.2. zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron, które uniemożliwiłyby 
terminowe wykonanie zobowiązań. W przypadkach opisanych powyżej zmiana Umowy 
dotyczyć może, w zależności od zaistniałego stanu faktycznego, obniżenia Ceny Umowy               
lub zmiany Przedmiotu Umowy w zakresie ilościowym lub jakościowym (w tym poprzez 



wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub równoważnych, zastosowanie innych rozwiązań 
technologicznych, itp.), 

1.3. wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,                     
gdy konieczność ta wyniknie w trakcie realizacji Umowy i której nie można było przewidzieć 
przed jej zawarciem, a zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie skutkuje 
zwiększeniem Ceny umowy, 

1.4. poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne i nie narusza             
to ważności pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną 
zastąpione postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny jak najbardziej zbliżone 
jest do woli Stron wyrażonej w Umowie i które jest wykonalne. 

1.5. w przypadku zmiany przepisów prawa nastąpi konieczność dostosowania Umowy                           
do obowiązujących przepisów. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości Ceny umowy  
w następujących sytuacjach: 

2.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2.2. w przypadku 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 (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008, z późn. zm.), 

2.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

2.4. w przypadku 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. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. powyżej Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie Ceny umowy. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Ceny umowy. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.2. powyżej Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie Ceny umowy. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Ceny umowy 
Wykonawcy po uwzględnieniu zmian wynikających z okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.2. 
powyżej, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia Ceny umowy a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na kalkulację Ceny umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 
realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 
wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 
wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie wynikają z dostosowania wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.3. i 2.4. powyżej Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie Ceny umowy. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Ceny umowy po 
uwzględnieniu zmian wynikających z okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.3. i 2.4. powyżej, w 
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
zmiany Ceny umowy a wpływem okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3 i 2.4. powyżej, na 
kalkulację Ceny umowy, w porównaniu do kalkulacji ceny ofertowej. W przypadku wzrostu Ceny 
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umowy wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3 i 2.4. 
powyżej. 

6. Zmiana Ceny umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu warunków,  
o których mowa w ust. 3-5 powyżej, wchodzi w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią 
podstawę zmiany Ceny umowy. 

7. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 
Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Strony przewidują dodatkowo możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku zmiany wskaźnika realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dalej „Waloryzacja”), jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 Waloryzacja będzie się odbywać na 
wniosek Wykonawcy w oparciu o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej (dalej: „Wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia”) w 
poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w 
formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w t lutym 
każdego roku, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych  (tj. Dz. U. 2021, poz. 291 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, warunków 
określonych w pkt. 2.1 -5.3 oraz ust. 3 i 4 poniżej. 

2.1. Waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za usługi do dnia pierwszej waloryzacji, o 
której mowa w pkt 2.3  poniżej; 

2.2. Waloryzacja będzie dotyczyła wynagrodzenia za usługi świadczone po dniu Waloryzacji; 

2.3. Waloryzacja wynagrodzenia dokonana będzie na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego 
następującego po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Jeżeli Umowa zostanie 
zawarta po upływie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem 
ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. Waloryzacje w kolejnych latach 
obowiązywania Umowy dokonane będą na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego 
następującego po upływie 12 miesięcy od daty poprzedniej waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie w wyniku Waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku VAT 
obowiązującej w dniu, na który dokonuje się Waloryzacji. 

4. W przypadku likwidacji Wskaźnika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w  niniejszym paragrafie lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym 
mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot.  

5. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku Waloryzacji, o której mowa w ust. 1 
powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wynikającym z 
Waloryzacji. W przypadku zgłoszenia przez podwykonawców braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w 
wyniku Waloryzacji, o której mowa w § 8 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo do obciążenia 
Wykonawcy karą umowną wskazaną w § 5 ust. 3 Umowy. 

6. Łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany w zakresie wysokości 



wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, o której mowa w niniejszym 
paragrafie, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania Umowy wartości +/- 10 (dziesięć) % 
brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1-2 Umowy. 

7.  Waloryzacja wynagrodzenia, na podstawie niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga sporządzenia aneksu. Na użytek waloryzacji Strony sporządzą protokół uzgodnień, w 
którym określą: 

7.1. okres, za który dokonują waloryzacji 
7.2. wartość wskaźnika waloryzacji; 
7.3. wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji; 
7.4. wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji; 
7.5. łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji. 

 
 

§ 9 
Siła wyższa 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą 
wyższą. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe 
do zapobieżenia i niezależne od Stron.  

2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę                    
o wystąpieniu siły wyższej i przewidywanych skutkach w zakresie realizacji jej zobowiązań. 

3. W przypadku, gdy siła wyższa działała nie dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony 
o jej działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu zmiany ( ustalenia nowych ) 
terminów realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń Wykonawcy lub Ceny umowy. (która nie może 
być wyższa niż Cena umowy. W przypadku, gdy siła wyższa działała dłużej niż 30 dni od dnia 
zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości 
lub części w terminie 60 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o działaniu siły wyższej. 

§ 10 
Informacje poufne 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim i niewykorzystywania                     
dla celów innych niż wykonywanie Umowy informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że uzyska 
pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku. 

2. Ujawnienie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane zgodnie 
z obowiązującym prawem, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną uprawnionego 
organu administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, trwa nadal pomimo rozwiązania                    
lub wygaśnięcia Umowy. Strony odpowiadają za zachowanie swoich pracowników, 
pełnomocników oraz za osoby działające w ich imieniu. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

2. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji 
Umowy są: 

2.1. ……………………………………….: ……………………. tel. ………………….., e-mail: ………............................. ;  

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

3. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy 
są: 



3.1. ……………………………………….:: …………………, tel. ………………….., faks: …………………., e-mail: 
................. ; 

3.2. ……………………………………….:: …………………, tel. …………………….., faks: ……………….., e-mail: 
................... . 

4. Zmiana osób o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiany 
te dokonywane są pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Zmiana jest skuteczna od daty 
doręczenia drugiej Stronie informacji o zmianie. 

5. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia 
obowiązywania umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odbiór infrastruktury należącej do 
Zamawiającego, przy pomocy której świadczone były usługi utrzymania hodowli. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym 
ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

7. Strony podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych 
pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy z zastosowania jej zapisów                  
a wynikających z jej ich interpretacji. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on 
poddany przez którąkolwiek ze Stron pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego                
dla siedziby Zamawiającego. 

8. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu 
na interpretację postanowień Umowy. 

9. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze 
Stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  –  Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Załącznik nr 2  –  Kopia oferty wykonawcy 

Załącznik nr 3  –  Formularz Cenowy.  
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