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                                                    CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY  
Nazwa zamówienia: 

Dostawa 350 ton środka chemicznego przeciw zagniwaniu ścieków   

 
Numer Umowy: ZP/2/2021/PL 

 

Niniejsza Umowa zawarta dnia .......... roku pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kos. Gdyńskich 47,  

66-400 Gorzów Wlkp., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055358, kapitał zakładowy: 

217.150.500,00 zł, NIP 599-011-04-27, REGON 210511028, BDO 000022043, numer Peppol 

5990110427, reprezentowanym przez: 

Zarząd, w imieniu, którego działają: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

 a 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

adres:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

 

§1 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań niniejszej umowy, rozumiana 

jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 

2. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 – Przekaz.   

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych 

do realizacji przedmiotu zamówienia udostępnionych przez Zamawiającego Wykonawcy na 

mocy niniejszej umowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie i celu 

związanym z realizacją niniejszej Umowy. Zamawiający poleca przetwarzania w zakresie 

opisanym powyżej. 

4. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot prowadzący swoją działalność przetwarza 

udostępnione dane osobowe  na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych 

osobowych zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem” oraz 

wynikających z niego aktów wykonawczych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej 

staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich 

praw. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy zawodowej danych, przez osoby 

które upoważnia do przetwarzania w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

trwania upoważnienia tych osób, jak i po jego ustaniu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych, do ich zabezpieczenia poprzez 

wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia. 

 

§2 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 350 ton środka chemicznego przeciw 

zagniwaniu ścieków do stacji dozujących zlokalizowanych na terenie przepompowni ścieków 

PS5 ul. Myśliwska w Różankach, PS1 w Stanowicach, PG2 w Czechowie, PS4 ul. Maszewska 

w Deszcznie, PS4 ul. Sulęcińska, PS1 ul. Poznańska, PS3 ul. Poznańska, PS6 ul. Strażacka 

w Gorzowie Wlkp., PS4 ul. Rzeczna w Chwalęcicach, PS3 ul. Strzelecka w Wojcieszycach i PG 

ul. Chwalęcicka w Kłodawie.  

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w Części III SWZ Opisie  przedmiotu 

zamówienia, który stanowi załącznik do Umowy i jej integralną część. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

24313400-5 Azotany 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych 

w niniejszej umowie, zgodnych ze złożoną ofertą oraz z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, polskimi normami i obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

5. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc  od dnia podpisania umowy. 

6. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 5 w przypadku, gdy 

suma należności netto wynikających z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę osiągnie 

kwotę netto określoną w § 3 ust. 1 Umowy. 

7. Realizacja Umowy następować będzie sukcesywnie wyłącznie na podstawie konkretnych 

zamówień Zamawiającego w ilościach podanych w zamówieniach składanych telefonicznie lub 

drogą elektroniczną.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo przedmiot umowy w ciągu 5 dni 

roboczych od daty złożenia zamówienia. 

9. Odbiór ilościowy przedmiotu umowy dokonywany będzie przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego na podstawie listów przewozowych doręczanych z każdorazową dostawą 

przedmiotu umowy. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru.  

10. Dostawa i rozładunek przedmiotu umowy nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko 

do zbiorników Zamawiającego o pojemności 1 m3, 1,5 m3 i 2,0 m3, w godz. 08:00 – 14:00: 

− w 20 niezależnych dostawach po 2,4 tony każda dostawa do przepompowni ścieków PS5                           

ul. Myśliwska w Różankach, PS4 ul. Rzeczna w Chwalęcicach, PS6 ul. Strażacka w Gorzowie 

Wlkp.,  

− w 20 dostawach 1,8 tony do przepompowni ścieków PS1 ul. Poznańska w Gorzowie Wlkp. 

− w 20 niezależnych dostawach po 1,2 tony każda dostawa do przepompowni ścieków PS1                             

w Stanowicach, PG2 w Czechowie, PS4 ul. Maszewska w Deszcznie, PS4 ul. Sulęcińska, S3 
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ul. Poznańska w Gorzowie Wlkp., PG ul. Chwalęcicka w Kłodawie, PS3 ul. Strzelecka                               

w Wojcieszycach. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać każdorazowo świadectwo produktu potwierdzające 

jakość dostarczanego produktu zgodną z opisem przedmiotu zamówienia pod rygorem odmowy 

przyjęcia towaru oraz naliczenia kar umownych za zwłokę. 

12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na bieżąco aktualizowane karty charakterystyki 

produktu potwierdzające zgodność dostarczanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia 

pod rygorem odmowy przyjęcia towaru oraz naliczenia kar umownych za zwłokę oraz 

dostarczenia uaktualnionej karty za każdym razem, gdy ulegnie ona zmianie.  

13. Zamawiający może badać dostarczany preparat w laboratorium. Jeżeli badany preparat 

nie będzie spełniał wymagań fizykochemicznych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu preparat spełniający wymagania OPZ w ilości równej 

preparatowi niespełniającemu wymagań, na własny koszt, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Zamawiający nie zapłaci za towar dostarczony z wadami – niespełniający 

wymagań określonych w OPZ oraz naliczy kary określone w §5 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. 

14. Zamawiający zastrzega, że podane w Umowie ilości zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

mogą ulec zmniejszeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, nie więcej jednak 

niż o 20% ilości stanowiącej przedmiot umowy opisanej w kolumnie 4 Tabeli zamieszczonej 

w §3 ust. 1 umowy. 

 

§3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy: 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Jednostka 
miary Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość netto 
(4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Dostawa środka chemicznego przeciw zagniwaniu ścieków tona 350   

 

netto do .......................................................... złotych, 

plus ........ % podatku VAT w kwocie ................... złotych, 

brutto do ......................................................... złotych, 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wymienione 

w opisie przedmiotu zamówienia i ma charakter ryczałtowy.  

Wykonawca przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Zamawiający zastrzega sobie stałość ceny jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy przez 

okres obowiązania Umowy. 

4. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi w dacie powstania 

obowiązku podatkowego przepisami prawa polskiego. 

5. Wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o 

kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania 

obowiązku podatkowego. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu. 

6. Po każdym zrealizowanym zamówieniu Wykonawca wystawi fakturę VAT, której wartość będzie 

iloczynem ilości dostarczonego w ramach danego zamówienia towaru i jego ryczałtowej ceny 

jednostkowej wynikającej z formularza oferty Wykonawcy oraz określonej w ust. 1 powyżej. 

7. Wykonawca może wystawić fakturę wyłącznie po potwierdzeniu wykonania świadczenia 

umownego. Potwierdzenie świadczenia umownego stanowi protokół odbioru. Protokół odbioru 

poświadcza spełnienie świadczenia umownego jeśli nie wskazano w nim wad świadczenia 
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umownego uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu świadczenia zgodnie z przeznaczeniem 

(wady istotne). Protokół odbioru i oświadczenia w nim zawarte sporządza się na zasadach 

określonych umową. 

8. Brak odbioru bez wad istotnych powoduje, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie staje się 

wymagalne, a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą. Jeśli Wykonawca doręczy 

fakturę wbrew zapisom poprzedzającym zostanie ona zwrócona ze skutkiem jakby nigdy nie 

została złożona. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, za faktycznie 

odebrany ilościowo i jakościowo przedmiot zamówienia (dostawę), z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.  

10. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, po każdym zrealizowanym zamówieniu. 

Wynagrodzenie wypłacane za wykonanie poszczególnych części wyniesie co najmniej 4% 

całkowitego wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy dla każdej części. 

11. Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 424 ze zm.) Zamawiający oświadcza, że posiada  status dużego przedsiębiorcy. 

12. Faktura i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

13. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer Umowy na podstawie, której 

została wystawiona faktura. W przypadku braku powyższego numeru faktura zostanie odesłana 

do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie 

traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie. 

14. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Przelew praw i/lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, nie może nastąpić bez 

zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

16. W razie opóźnień w zapłacie Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę 

zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 

17. Wykonawca oświadcza, że podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego wskazany 

w fakturze, jest taki sam jak w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. 

zm.) tzw. „biała lista”. 

18. Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący 

na białej liście. Jeśli na białej liście nie ma żadnego rachunku bankowego kontrahenta, 

Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu jego pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy 

w wykazie. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie.  

19. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 

wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem*/nie jest rachunkiem*, dla którego zgodnie 

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT.   

20. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 17, 

jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT to: 

a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się 

za dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000935
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000935
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b) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

 

§4 

1. Na towary, dla których producent określa termin gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest 

udzielić takiego samego terminu gwarancji, odrębnie dla każdej dostawy licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych. 

2. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, Wykonawca udziela gwarancji 

na okres co najmniej 12 miesięcy odrębnie dla każdej dostawy licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru bez wad istotnych.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli towar ma wadę 

zmniejszającą jego wartość ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający 

z okoliczności lub z przeznaczenia, jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił 

Zamawiającego albo, jeżeli towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym 

(rękojmia za wady fizyczne). 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi braki ilościowe towaru, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zakupiony towar jest wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do 

jego wymiany na nowy wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

usterki/wady. 

6. W momencie dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 48 godzin taki sam towar zastępczy na czas 

prowadzonego postępowania reklamacyjnego, do czasu wymiany towaru, jeżeli Zamawiający 

nie posiada zapasu, z którego mógłby w tym czasie skorzystać. Wielkość dostarczonego tak 

towaru zastępczego podlegać będzie odpowiedniemu odliczeniu od ilości będącej przedmiotem 

wymiany, o której mowa w ust. 5. 

7. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się w terminie ze zobowiązań reklamacyjnych 

wynikających z Umowy, Zamawiający może zakupić towar wolny od wad u osoby trzeciej, na 

koszt Wykonawcy. 

8. Jeśli Zamawiający stwierdzi, iż zła jakość towaru była bezpośrednią przyczyną uszkodzenia 

bądź awarii urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający w obecności 

Wykonawcy dokona sprawdzenia przyczyny usterki. W przypadku stwierdzenia, iż uszkodzenie 

to powstało z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca (niezależnie od uprawnień 

Zamawiającego określonych powyżej) zostanie obciążony, na podstawie kosztorysu 

powykonawczego, odpowiednim odszkodowaniem. 

 

§5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia, w którym obowiązek strony powinien być dopełniony, 

2) w przypadku nieusunięcia wad ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie rękojmi lub 

gwarancji w wysokości 0,5% brutto wartości towaru dostarczonego z wadami za każdy 
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dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez 

Zmawiającego, 

3) za nieprzedłożenie z dostawą towaru dokumentów, o których mowa w §2 ust. 11 i 12 

niniejszej Umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentu, 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, 

5) w wysokości 1.000,00 zł za brak przedłożenia Zamawiającemu polecenia przekazu, 

o którym mowa w § 6 ust. 7 za każdy stwierdzony przypadek, 

6) w wysokości 1.000,00 zł za wprowadzenie do umowy o podwykonawstwo, wbrew 

postanowieniom §6 ust. 10 Umowy, postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Jeśli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w całości lub części nastąpi z winy Wykonawcy, 

zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy. 

4. Jeśli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w całości lub części  nastąpi z winy Zamawiającego, 

zobowiązany jest on do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

6. Kara umowna może być potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie 

wykonuje się poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu z podaniem uzasadnienia 

dokonanego potracenia. Potracenie nie następuje jeśli powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa wyłączają taką możliwość.  

7. Kara umowna nie wymaga ani wykazania ani powstania po stronie Zamawiającego szkody. 

8. Kara umowna staje się wymagalna z chwilą sporządzenia przez Zamawiającego stosownego 

dokumentu z jej naliczeniem. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji zamówienia lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

10. Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów w wysokości 

nie wyższej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego  w §3 ust. 1 umowy. 

 

§6 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców, 

Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w umowie i w przepisach prawa, w tym 

w szczególności ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 2019 ze zm.). Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia 
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publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).  

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

5. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 

wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 4.   

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

7. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowiązany wraz z kopią 

zawartej umowy przedłożyć Zamawiającemu polecenie przekazu, o którym mowa w art. 9211 

kodeksu cywilnego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 5 Umowy. 

Zamawiający dokona zapłaty na podstawie polecenia przekazu w sytuacji gdy Wykonawca 

nie uiści wymagalnej należności w terminie chyba, że Wykonawca wykaże bezzasadność zapłaty 

na rzecz Podwykonawcy. 

8. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec 

Podwykonawców. 

9. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. Z uwagi na realizację umowy w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, wymaga on aby przed przystąpieniem do wykonywania zmówienia Wykonawca 

pisemnie podał Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców 

zaangażowanych w realizację zadania, jeśli są już znani. Wykonawca jest obwiązany w ten sam 

sposób zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie przed zaistnieniem 

zmiany.  

 

§7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych 

w art. 456 ustawy PZP.   

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od umowy 

w całości lub części (z zastrzeżeniem, iż odstąpienie może nastąpić jedynie do dnia zakończenia 

umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek: 

1) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

swojego majątku na rzecz wierzycieli, 

2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiotu umowy, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń, 

3) Wykonawca nie realizuje w sposób prawidłowy i/lub terminowy obowiązków wynikających 

z gwarancji lub rękojmi po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zaniechania 

naruszeń, 

4) w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń,  

5) suma kar z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia (Umowy) przekroczy 30% 

całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 umowy. 
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3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

w sprawie zamówienia przez Zamawiającego, co Zamawiający może uczynić w terminie 30 dni 

od ustalenia wystąpienia wskazanej przesłanki nie później niż do terminu zakończenia umowy. 

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

i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych, uprawnień z gwarancji i rękojmi. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek od chwili 

odstąpienia ex nunc. 

 

§8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy zgodnie z art. 455 ustawy PZP 

oraz w zakresie: 

1) zmiany VAT oraz podatku akcyzowego, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać 

automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego 

podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego i nie wymaga 

sporządzania aneksu do Umowy; 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia na skutek 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 (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 

i 1572) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

5) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy, w zakresie 

dostosowującym umowę do tych zmian, 

6) zmian zakresu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę na pisemny wniosek Wykonawcy, 

o zakres zmian, 

7) zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego,  

8) zmiany w zakresie zwiększenia ilości dostawy towaru oraz związanej z tym zmiany 

wynagrodzenia umownego, w przypadku  wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej: 

a) unieważnienia lub przedłużenia się postępowania przetargowego, które Zamawiający 

będzie prowadził dla wyboru dostawcy po zakończeniu umowy, o zakres zmian, 

b) przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, które 

spowodują szybsze lub większe niż planowane zużycie produktu w ramach umowy, 

o zakres zmian, 

9) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, o której 

mowa w pkt 8 lit a) powyżej, 
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10) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy nie zostanie w terminie 

obowiązywania umowy wyczerpana zamówiona ilość preparatu o okres nie dłuższy niż 

6 miesięcy w granicach wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 Umowy, 

11) zmiany terminu usuwania wad albo uzupełnienia braków dostawy jeśli z przyczyn 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie usunąć wad w terminie 

wskazanym w umowie o okres trwania przeszkody. 

2. Zmiany warunków Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania zmiany kosztów wykonania zamówienia. 

Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego 

wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 

na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia szczegółowych kalkulacji 

obrazujących wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowodów potwierdzających 

założenia, na których te kalkulacje się opierają. Kalkulacja taka powinna wskazywać 

w szczególności wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników 

realizujących umowę (przed i po zmianie) i zakres ich zaangażowania w realizację umowy 

(w stosunku do całości obowiązków wykonywanych na rzecz Wykonawcy). Zamawiający, 

w przypadku, gdy kalkulacje nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej 

zmiany cen jednostkowych, może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu uzupełnienia 

dodatkowych wyjaśnień/dowodów. Waloryzacja powinna dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji 

zamówienia powstających w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem, o którym mowa 

powyżej nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

3. Dostawy towaru, o których mowa w ust. 1 pkt 8 powyżej, będą się odbywać na zasadach 

wskazanych w §2 ust. 8 i 9 niniejszej Umowy. Dostawy te rozliczane będą wg ceny 

jednostkowej wynikającej z formularza oferty Wykonawcy oraz określonej w §3 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone 

w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej jedynie po akceptacji zmian 

i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego. 

5. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej Umowy na realizację niniejszego zamówienia 

publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

wymagają podpisania przez strony aneksu do Umowy o realizację niniejszego zamówienia 

publicznego w przypadku opisanym w ust. 1  pkt 2 - 11. 

 

§9 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, o charakterze nadzwyczajnym i niezależne od woli Stron, 

którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości 

lub części, na stale lub na pewien czas, któremu działając racjonalnie nie można zapobiec, ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, oraz które nie może być zasadniczo 

przypisane żadnej ze Stron. 

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie 

poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu. W takiej sytuacji Strony niezwłocznie 

uzgodnią tryb dalszego postępowania. 
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4. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do 

ograniczenia skutków siły wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. W przypadku ustania siły wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na 

piśmie.  

 

§10* 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera  

i upoważniają do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności 

od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę [pełnomocnictwo]. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest {.......................................................................} 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu 

kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, określającą zakres obowiązków 

każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę lub 

wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot może 

stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego wobec tego Wykonawcy 

lub wobec wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. W takim przypadku żaden 

z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do jakichkolwiek roszczeń 

w tym odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy. 

*Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia oferty wspólnej. 

 

§11 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Każda ze stron Umowy zobowiązuje się do pisemnego informowania drugiej strony 

o każdorazowej zmianie swojego adresu do doręczeń oraz osób ją reprezentujących przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy. Wszelkie pisma i faktury  przekazane pod ostatni podany adres 

do doręczeń uznane będą za skutecznie doręczone. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz kodeksu cywilnego. 

4. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

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

 

Wykonawca         Zamawiający 


