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 Załącznik nr 4 do SWZ 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

U M O W A Nr Z/…./22 

zawarta w dniu……………….  

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy fartuchów chirurgicznych i niesterylnych do Magazynu Materiałów Medycznych  na okres 24 

miesięcy dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w 

Grudziądzu, znak postępowania Z/81/PN/22,  

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

pomiędzy:  

Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego  

w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 

rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez 

Macieja Hoppe – Dyrektora uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

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

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

KRS: ……………………..,  NIP: ……………………………….., REGON: ……………………. 

reprezentowanym/reprezentowaną przez …………………………. 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,  

 

§ 1 - PRZEDMIOT UMOWY  
 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę do Zamawiającego  

fartuchów chirurgicznych i niesterylnych do Magazynu Materiałów Medycznych  (zwanych 

dalej towarem), których rodzaj i ilość określone zostały w formularzu cenowym  stanowiącym 

Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, środki, wiedzę i doświadczenie  

konieczne do właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy. 

 
 

§ 2 – TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

1. Umowa zostaje zawarta  na okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia (dzień wskazany  

w komparycji umowy), przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się także za wykonaną po 

wcześniejszym zrealizowaniu dostaw na kwotę wskazaną w § 5 ust.1 umowy. 
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2. Okres obowiązywania umowy, o którym mowa w ust.1 może ulec wydłużeniu za zasadach 

określonych w §  7 ust. 3 pkt 1 umowy. 

 

§ 3  - WARUNKI REALIZACJI UMOWY DOTYCZĄCE  

SUKCESYWNYCH  DOSTAW TOWARU    

 

1. Dostarczane przez Wykonawcę towary muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze 

zm.) przez cały okres obowiązywania umowy (Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania 

na każdym etapie realizacji umowy przedłożenia przez Wykonawcę aktualnych dokumentów 

dopuszczających przedmiot umowy stanowiący wyrób medyczny do obrotu i do używania w 

Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj. deklaracji zgodności wyrobu medycznego i 

jeżeli dotyczy certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną - w zależności od klasy danego 

wyrobu). 

2. Dostarczane przez Wykonawcę towary muszą być: 

1) fabrycznie nowe, bez znamion użytkowania oraz pełnowartościowe, kompletne, 

pierwszej kategorii, a także spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez 

Zamawiającego oraz producenta danego towaru, a także  gwarantować funkcjonalność 

i niezawodność w zakresie swego przeznaczenia, 

2) opisane i oznakowane oraz posiadać wszelkie niezbędne informacje zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku, w tym informacje o terminie ważności i 

numerze serii, 

3) dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta 

danego towaru, w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów 

eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych (o ile 

dotyczy).  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  na wezwanie Zamawiającego niezbędnych (w 

zależności od klasy produktu) dokumentów dotyczących dostarczanego towaru, w tym instrukcji 

używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych. 

4. Wykonawca  we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek i wniesienie 

towaru w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego.  Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia odpowiedniej liczby osób, 

wielkości transportu oraz przestrzegania przepisów BHP.  

5. Dostawy towaru  będą realizowane przez Wykonawcę  sukcesywnie  według bieżących potrzeb 

Zamawiającego. Rodzaj i ilość towaru podlegającego dostawie określone będą każdorazowo w 

bieżących  zamówieniach składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej na następujący 

adres Wykonawcy………………………………………………................................................. lub 

pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail 

Wykonawcy:……………………………………………. 

6. Sukcesywne dostawy towaru realizowane będą przez Wykonawcę w terminie do 5 dni  

roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego pisemnie lub  

e-mailem w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu  dostawę towaru,  

w terminie wskazanym w ust. 6 ze wskazaniem przyczyny. 
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8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku deklaracji Wykonawcy o niezrealizowaniu  

zamówienia Zamawiającego, braku deklaracji zrealizowania zamówienia lub niedostarczenia 

przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego towaru w terminie określonym w ust. 6     

Zamawiającemu przysługuje (bez upoważnienia przez sąd, bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie niezrealizowanego zamówienia i bez obowiązku 

nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie) prawo do nabycia, na ryzyko i koszt 

Wykonawcy, niedostarczonego towaru lub jego odpowiednika u innego dostawcy (zwane dalej w 

umowie „wykonaniem zastępczym”), na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku skorzystania  

przez Zamawiającego z wykonania (nabycia) zastępczego: 

1) zmniejsza się wartość umowy o wartość tego zakupu dokonanego przez Zamawiającego u 

innego dostawcy; 

2) w sytuacji gdy cena towaru zakupionego przez Zamawiającego w ramach wykonania 

(nabycia) zastępczego będzie wyższa od  ceny towaru ustalonej w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę i umieszczonej w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą 

przez Zamawiającego w związku ze skorzystaniem z wykonania (nabycia) zastępczego i ceną 

towaru określoną w formularzu cenowym w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę  w 

powyższym terminie kwota ta może zostać potrącona  przez  Zamawiającego z najwcześniej 

wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5, bez 

konieczności  składania przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Poszczególne sukcesywne dostawy będą wykonywane jednorazowo zgodnie ze złożonym przez 

Zamawiającego zamówieniem, szczególnie pod względem asortymentowym i ilościowym. 

Podzielenie  danej dostawy dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę 

umownego terminu dostawy. 

10. Wydanie towaru nastąpi u Zamawiającego - Magazyn Materiałów Medycznych Jednorazowego 

Użytku, budynek O, poziom – 1 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-14:00. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za towar (ryzyko utraty, uszkodzenia itp. powstałe w czasie 

transportu, rozładunku) do czasu jego formalnego przejęcia przez Zamawiającego. 

12. Dostarczenie i odbiór towaru zostaną każdorazowo potwierdzone dokumentem WZ wystawionym 

przez Wykonawcę, podpisanym przez obie Strony, z zastrzeżeniem  ust.13. 

13. W przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firm spedycyjnych/przewozowych 

Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru na dokumentach typu WZ przed dokładnym 

sprawdzeniem zawartości dostarczonych paczek/przesyłki (Wykonawca jest zobowiązany 

uprzedzić i uzgodnić powyższe ze spedytorem/przewoźnikiem). 

14. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, w tym w części dotyczącej transportu przez 

podwykonawcę, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy, tak jak za własne działania i zaniechania, uchybienia i zaniedbania, w tym za 

przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w ust. 6 i 10. 

 

§ 4 - REKLAMACJE 

 

1. Wykonawca oświadcza, że towar, o którym mowa w § 1 ust.1 jest zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego i dobrej jakości, nie posiada wad i uszkodzeń oraz posiada dokumenty wymagane 
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przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania  

w placówkach leczniczych RP.  

2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi mieć określoną datę końca 

okresu ważności. 

3. Data końcowa okresu ważności, o której mowa w ust.2 nie może przypadać wcześniej, niż po 

upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze braków ilościowych  lub wad 

jakościowych dostarczonego towaru (w szczególności uszkodzeń, usterek w dostarczonym 

towarze możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, krótszego okres ważności niż wymagany 

minimalny okres ważności, o którym mowa w ust.3) Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy 

jego przyjęcia. Zamawiający może jednak przyjąć towar i wówczas złoży do Wykonawcy (w 

formie pisemnej lub e-mailem) zawiadomienie o wystąpieniu braków ilościowych, wad, 

uszkodzeń, usterek. Wykonawca na swój koszt wymieni bezzwłocznie (tj. w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni robocze) towar na pełnowartościowy  lub uzupełni braki oraz odbierze towar 

wadliwy.  

5. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do dokonania 

odbioru bez udziału Wykonawcy, na ryzyko Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad 

jakościowych towaru lub braków ilościowych. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar  na zasadach wynikających 

z Kodeksu cywilnego na okres równy okresowi ważności, o którym mowa ust. 2 i 3.W zakresie 

gwarancji Wykonawca usunie wszelkie wady towaru rozumiane w szczególności jako 

niezgodność towaru z umową, usterki, braki, uszkodzenia, poprzez wymianę towaru na nowy  

i niewadliwy. 

7. Reklamacje z tytułu jakości towaru po jego odbiorze będą  składane  przez Zamawiającego w 

formie pisemnej lub e-mailem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć złożoną przez Zamawiającego  reklamację, o której 

mowa w ust. 7 w terminie 2 dni roboczych od daty jej otrzymania oraz powiadomić w tym czasie 

Zamawiającego o działaniach, które podejmie dla zniwelowania stwierdzonych uchybień w celu 

należytej realizacji przedmiotu umowy. Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca  zobowiązany jest 

dostarczyć do Zamawiającego towar wolny od wad (a także odebrać towar wadliwy) w terminie 2 

dni roboczych licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi na 

zgłoszenie reklamacyjne w terminie określonym powyżej  Zamawiający może odesłać przedmiot 

reklamacji  do Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć Zamawiającemu  towar nowy i wolny od wad w  terminie 2 dni roboczych od dnia 

upływu terminu do rozpatrzenia reklamacji niezależnie od tego czy Zamawiający wcześniej odeśle 

do Wykonawcy wadliwy towar. 

9. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać 

przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwy organ. W przypadku potwierdzenia się zastrzeżeń 

Zamawiającego  w stosunku do dostarczonych towarów, koszt wskazanej wyżej ekspertyzy 

obciąża Wykonawcę. 

10. Niezależnie od zapisów powyższego paragrafu Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
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§ 5 - WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Całkowita wartość umowy (całkowite, łączne  wynagrodzenie należne Wykonawcy za 

zrealizowanie w całości  przedmiotu umowy określonego § 1) wynosi: 

 wartość netto ogółem …………………. (słownie: …………………...),  

 wartość brutto ogółem ………………….(słownie: …………………...).  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar według cen jednostkowych ustalonych  

w ofercie złożonej przez Wykonawcę i umieszczonych w formularzu cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, które są obowiązującymi przez cały okres obowiązywania 

umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust.3 pkt 2, 3, 4, 10  i ust.4 umowy). 

3. W cenie towaru zostało zawarte wynagrodzenie za wszelkie pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

wynikające z umowy związane z kompletnym  wykonaniem zamówienia, w szczególności koszty 

należytego zapakowania i zabezpieczenia towaru oraz odpowiedniego transportu do miejsca 

wskazanego  w § 3 ust. 10 umowy, jego rozładunku i wniesienia do pomieszczenia  wskazanego 

przez Zamawiającego. 

4. Rozliczenie za sukcesywne dostawy towaru następować będzie miesięcznie w oparciu o fakturę 

za miesięczny okres rozliczeniowy, określającą ilość towaru  oraz ceny jednostkowe określone 

w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, płatną przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy z terminem płatności 60 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT winna być wystawiona przez Wykonawcę 

nie wcześniej niż ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego, po realizacji ostatniej 

dostawy w danym miesiącu, lecz nie później niż 7 dnia kolejnego miesiąca.  

5. Przekazanie Zamawiającemu faktury odbędzie się w formie papierowej lub elektronicznej 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane oraz partnerstwie publiczno – prywatnym albo  

w formie faktury  elektronicznej  na podstawie art.106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  

o podatku od towarów i usług. Zamawiający  zaleca  przekazanie faktury na zasadach 

określonych w art. 106na - art. 106nd ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług. Faktura winna być przekazana przez Wykonawcę  na adres e-mail: 

kancelaria@bieganski.org lub na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. 

Biegańskiego w Grudziądzu, Budynek T, parter, pokój nr 3 „KANCELARIA”, z zastrzeżeniem, 

że w przeciwnym razie Zamawiający uzna, iż faktura nie została dostarczona. 

6. Za dzień zapłaty przez Zamawiającego należności z faktury wystawionej przez Wykonawcę  

uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że  jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze  

identyfikacyjnym  ……………………. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze  

w celu dokonania na niego zapłaty przez  Zamawiającego, figuruje na wykazie podmiotów  

(„Biała lista”), o którym mowa w art. 96 b ust.1 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od 

towarów i usług.. 

9. W przypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletności wymaganych 

treścią umowy i wystawionych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający wstrzyma się od 

zapłaty całości należności do czasu uzupełnienia dokumentów lub ich korekty, przy czym termin 

zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych dokumentów. 

mailto:kancelaria@bieganski.org
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10. Mając na uwadze że zapewnienie dostępności towarów objętych przedmiotem umowy jest 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego, a w szczególności, mając  na 

uwadze dobro pacjentów oraz konieczność zapewnienia przez Zamawiającego ciągłości realizacji 

świadczeń zdrowotnych, Strony zgodnie ustalają, iż ewentualne  opóźnienia w płatnościach nie 

mogą  wpływać negatywnie na realizację dostaw przez Wykonawcę. 

11. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie wpłaty Zamawiającego będą zaliczane  

w pierwszej kolejności na  poczet należności głównej najdawniej wymagalnej.  

12. W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki  

w wysokości równiej sumie 3,5 punktów procentowych i stopy referencyjnej Narodowego Banku 

Polskiego.  

13. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych 

zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień lub obowiązków po stronie Wykonawcy,  

wynikających z zawartej umowy pod rygorem nieważności. 

14. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876 – 887 Kodeksu Cywilnego) przy 

realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy. 

 

§ 6 – KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych. 

3. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy: 

a) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości – 10%  wartości netto 

umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, 

b) w przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy – 10% wartości netto 

niezrealizowanej części umowy; 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w całości – 10% wartości netto 

umowy, o której mowa  w § 5 ust. 1, 

b) w przypadku częściowego odstąpienia przez Wykonawcę od umowy – 10% wartości netto 

niezrealizowanej części umowy; 

3) z tytułu braku dostawy towaru przez Wykonawcę, zwłoki w dostawie lub dostawy towaru 

niezgodnej z zamówieniem – 0,5 % wartości  netto  niedostarczonej partii towaru lub  wartości 

netto partii towaru niezgodnej z zamówieniem za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub 

zwłoki  

w dostawie towaru zgodnego z zamówieniem; 

4) z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z wykonania (nabycia) zastępczego, na skutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - 1 % wartości netto towaru zakupionego przez 

Zamawiającego u innego dostawcy w tym trybie (niezależnie od obowiązku zwrotu na rzecz 

Zamawiającego różnicy pomiędzy ceną zakupu towaru u innego dostawcy i ceną towaru 

określoną w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy); 
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5) z tytułu zwłoki w wymianie reklamowanego, wadliwego towaru na towar wolny od wad w 

stosunku do terminów określonych w § 4 – 0,5 % wartości netto dostawy, w której znajdowały 

się  wadliwe towary za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce 

wadliwego. 

4. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszą umową nie może przekroczyć 30% 

wartości netto umowy wskazanej w § 5 ust.1. 

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca nie może uchylić się  od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawcę. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy 

wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone 

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 7 - ZMIANY TREŚCI  UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności i będą wprowadzone do umowy za zgodą Stron  stosownym aneksem 

podpisanym przez  Strony. Zmiany wymagają złożenia pisemnego wniosku  jednej ze Stron wraz 

z uzasadnieniem. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art.455 ust. 1 pkt 

2-4 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany 

umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Na  podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień 

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, w następującym zakresie: 

1) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 w przypadku 

niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości towaru w pierwotnie 

określonym terminie, o czas niezbędny do wykorzystania zakontraktowanych ilości, jednakże 

całkowity okres trwania umowy nie może przekroczyć 48 miesięcy od dnia jej zawarcia; 

2) obniżenia cen jednostkowych towaru, określonych w formularzu cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy  w przypadku obniżenia cen przez  producenta lub samego 

Wykonawcę, w szczególności gdy nastąpi obniżenie cen jednostkowych poszczególnego 

asortymentu wynikających z cennika Wykonawcy lub Wykonawca zaproponuje upusty, 

rabaty. Zmiana (obniżenie) ceny jednostkowej w takim przypadku może nastąpić o kwotę  

obniżki dokonanej przez producenta  lub samego Wykonawcę bądź kwotę zaproponowanego 

upustu, rabatu; 

3) zmiany  cen jednostkowych brutto towaru objętego przedmiotem umowy  w przypadku 

gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie stawki  podatku VAT na ten towar – w takim przypadku 

zmiana ceny brutto towaru objętego przedmiotem umowy nastąpi z dniem wejścia  w życie 
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aktu prawnego zmieniającego  stawkę podatku VAT z  zachowaniem  ceny netto, która  

pozostaje  bez zmian; 

4) zmiany  cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości opakowania (ilości  

sztuk w opakowaniu), wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) towaru będącego przedmiotem umowy 

zaoferowanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może powodować 

zwiększenia wartości brutto  danego zadania oraz całkowitej wartości brutto umowy 

określonej w § 5 ust. 1 umowy; 

Zmiana ceny jednostkowej, o której mowa w pkt 2)  - 4) powyżej skutkować będzie 

odpowiednią zmianą całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust.1. 

5) zmiany numeru katalogowego, nazwy własnej tego samego dostarczanego towaru, 

sposobu jego konfekcjonowania, o ile zmiany te nie będą skutkować zwiększeniem wartości 

brutto danego zadania oraz całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1  

oraz pod warunkiem, że towar będzie  tożsamy z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w 

umowie tj.  będzie  spełniał wszelkie wymagania prawne i jakościowe określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, umowie i załącznikach do umowy. 

Na potwierdzenie, że towar o nowym numerze katalogowym,  zmienionej nazwie lub o 

zmienionym sposobie konfekcjonowania jest tożsamy z przedmiotem zamówienia 

zaoferowanym w umowie Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokument stwierdzający, że 

oprócz zmiany nazwy,  zmiany numeru katalogowego lub zmiany sposobu konfekcjonowania 

nie nastąpiła zmiana towaru pod względem producenta, parametrów i jakości przedmiotu 

zamówienia;  

6) zastąpienia towaru dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy 

innym nowym towarem posiadającym co najmniej te same bądź lepsze parametry jakie 

posiadał towar będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku ograniczenia 

dostępności produktu objętego umową, w szczególności zakończenia lub wstrzymania 

produkcji oferowanego produktu (na dowód czego Wykonawca przedstawi stosowny 

dokument od producenta), lub w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on 

niedostępny u producenta lub  termin dostaw  jest wydłużony (na dowód czego Wykonawca 

przedstawi stosowny dokument od producenta), a także w przypadku wprowadzenia przez 

producenta (w zamian lub obok produktu dotychczas oferowanego) zmodyfikowanego 

(udoskonalonego) produktu pod warunkiem, iż cena towaru nie ulegnie zwiększeniu. 

Propozycję zmiany Wykonawca skieruje do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z 

udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny 

proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia  przez Wykonawcę  stosownej 

dokumentacji. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez  

Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę propozycji zamiennika; 

7) zmiany  ilości w danej pozycji zamawianego towaru w ramach danego zadania 

określonego  w formularzu cenowym stanowiącym załącznik  nr 1 do umowy (dotyczy 

zadania nr 1), stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w okresie obowiązywania  

niniejszej umowy (zwiększenie ilości danego towaru z jednoczesnym zmniejszeniem ilości 

innego towaru, na który zapotrzebowanie zmalało), z zachowaniem cen jednostkowych 

zawartych w formularzu cenowym, przy czym zmiana ta nie może powodować  zwiększenia 

wartości brutto danego zadania oraz całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1. 

Powyższa zmiana może wystąpić jedynie ze względów organizacyjnych  oraz gdy wymagać 
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tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na  udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych. Zmiana ilości w danej pozycji zamawianego towaru zgodnie z 

powyższym zapisem nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy względem 

Zamawiającego w zakresie  wykonania umowy i nie ma wpływu na wykonanie wszelkich 

praw i obowiązków wynikających z umowy, w stosunku do czego Wykonawca nie wnosi  

zastrzeżeń; 

8) zmiany  terminów   dostaw, jeżeli będzie to uzasadnione warunkami organizacyjnymi 

leżącymi po stronie   Zamawiającego; 

9) zmiany postanowień umowy w związku ze zmianą przepisów prawa, których wejście w 

życie lub zmiana nastąpiły po zawarciu umowy, a które  mają wpływ   na   realizację   umowy 

i, z których wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy (w 

takim  przypadku zmiana umowy nastąpi w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w 

celu  dostosowania umowy do aktualnego stanu prawnego); 

10) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie  art. 440 w zw. z art. 439   

ust. 2-4 ustawy  Pzp - Zamawiający  dopuszcza zmianę wynagrodzenia  Wykonawcy  

w przypadku zmiany poziomu (wzrostu lub  obniżki) wskaźnika cen towarów i usług  

konsumpcyjnych. Zmiana wynagrodzenia w takim przypadku dokonywana jest na zasadach 

określonych poniżej: 

a) Poziom zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych uprawniający Strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie powyżej 15% - weryfikacja zmiany 

wskaźnika cen nastąpi poprzez porównanie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu zawarcia 

umowy i wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w miesiącu złożenia 

wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

b) W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia, o której mowa 

w pkt a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić po raz 

pierwszy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie może być 

dokonywana częściej niż co 12 miesięcy. 

c) Zmiana wysokości  wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być dokonana po wykazaniu 

przez Wykonawcę (lub Zamawiającego – w przypadku gdy z żądaniem zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy występuje Zamawiający) wymaganej zmiany poziomu wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych w wartości przekraczającej poziom zmian określony w 

pkt a) i wpływu tej zmiany na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 

d) Wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalana w oparciu o komunikaty 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów   

i usług konsumpcyjnych publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na stronie 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/ oraz wnioskowany przez Stronę 

poziom zmiany wynagrodzenia (nie większy niż zmiana poziomu wskaźnika wynikająca  

z komunikatów ustalona na zasadach jak powyżej). 

e) Maksymalna łączna wysokość zmiany wynagrodzenia jaką  dopuszcza Zamawiający  wskutek 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 

umowy.  

f) W celu dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze 

zmianą  wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych każda ze Stron może wystąpić  do 
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drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie  zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym  w szczególności  szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką  wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie (wzrostowi lub 

obniżeniu) oraz wskazaniem dowodów potwierdzających zmianę wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych, poziom tej zmiany oraz wpływ tej zmiany na wysokość kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę (szczegółową kalkulację zmiany kosztów wykonania 

umowy wynikającą ze zmiany wskaźnika cen towarów i usług publikowanego w Komunikacie  

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Dowód zmiany wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych może stanowić m.in. wydruk z oficjalnej strony GUS wykazującej wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych z miesiąca zawarcia umowy oraz z miesiąca, w którym 

złożony został  wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, natomiast dowód zmiany 

kosztów wykonania umowy stanowić będzie m.in. szczegółowa kalkulacja ich zmiany 

przedłożona przez Wykonawcę i podlegająca weryfikacji Zamawiającego.  

g) W przypadku wykazania przez  Stronę  występującą z wnioskiem, o którym mowa w pkt f), 

ziszczenia się wszystkich przesłanek koniecznych do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 

wskazanych powyżej, Strony mogą dokonać stosownej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  

w formie aneksu do umowy. Aneks do umowy zostanie zawarty przez Strony po złożeniu 

przez  Stronę występującą z wnioskiem wymaganych dokumentów źródłowych 

potwierdzających spełnienie wszystkich przesłanek koniecznych do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy, o których mowa powyżej. Zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od 

pierwszego dnia miesiąca po podpisaniu przez  Strony aneksu do Umowy. 

4. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawo Zamówień Publicznych strony dopuszczają 

możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jeśli dotyczy), 

2) 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, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 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 (Dz. 

U. 2020, poz.1342) 

jeżeli zmiany określone w pkt 1),2),3),4) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu 

Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu  pisemny wniosek o zmianę umowy  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku, o którym mowa wyżej oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie umowy oraz muszą  zostać załączone do niego  dowody potwierdzające 

rzeczywisty wpływ okoliczności, o których mowa w ust.4 pkt 1) na koszty świadczenia przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu 

Wykonawca  jest uprawniony  złożyć  Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawianych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wykazania związku 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany wysokości  

minimalnego wynagrodzenia lub zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Strony ustalają,  

że Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia pracownikom  

Wykonawcy wynagrodzeń w zakresie w jakim zmiany nie są konieczne w celu ich dostosowania 

do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 

wysokość płacy minimalnej. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności  wskazanych w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę  umowy  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawianych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca  

zobowiązany jest do wykazania związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmian zasad  lub zmian wysokości stawki składki, o których mowa  

w ust.4 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 

ze zmianą zasad lub zmianą wysokości stawki składki, o których mowa  w ust. 4 pkt 3) 

niniejszego paragrafu. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 4) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawianych po zmianie zasad gromadzenia  

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  z dnia  

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

a wpływem zmian zasad i wysokości wpłat, o których mowa w ust.4 pkt 4) niniejszego paragrafu 

na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad i wysokości wpłat, 

o których mowa w ust.4 pkt 4) niniejszego paragrafu. 

9. Zmiana umowy w  zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn określonych w ust.4 

pkt 1),2),3),4) obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku vat i akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
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lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano.  

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 na zmianę  wynagrodzenia 

Wykonawcy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian 

wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów, z których wynikają zmiany, o 

których mowa w ust. 4 do 30 dnia od daty ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać: 

1) propozycję zmiany wynagrodzenia; 

2) uzasadnienie zmiany, w tym w szczególności: 

a) zasady kalkulacji kosztów oraz założenia co do wysokości dotychczasowych i przyszłych   

kosztów wykonania umowy, 

b) wskazanie wpływu zmian przepisów, o których mowa w ust. 4 na wysokość kosztów 

wykonania  umowy, 

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wynagrodzenia; 

3) dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa  

w ust. 4, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów  uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 

12. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku, o którym mowa  

w ust. 11. 

13. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany 

wynagrodzenia stanowisko Zamawiającego będzie w tej mierze ostateczne. 

14. Zmiany umowy nie wymaga zmiana danych adresowych Stron. O wszelkich zmianach 

adresowych Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 

 

§ 8 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Poza  przypadkami określonymi w kodeksie  cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy 

lub jej części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku: 

1) co najmniej  3-krotnego braku realizacji dostawy towaru, 

2) co najmniej 3-krotnej nieterminowej lub niezgodnej z zamówieniem pod względem 

asortymentowym bądź ilościowym dostawy towaru, 

3) powtarzających się co najmniej 3-krotnie uchybień w zakresie jakości dostarczanych 

towarów  lub okresów  ich ważności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w każdym przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp w trybie i na zasadach określonych w 

powyższym przepisie. 

4. W przypadku, o którym mowa w  ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
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należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do  momentu odstąpienia od niej 

przez Zamawiającego. 

5. Czynność odstąpienia od umowy  winna nastąpić w formie pisemnej. 

 

§ 9 – KORESPONDENCJA 

 

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia stron związane z niniejszą umową powinny być 

sporządzone w formie pisemnej  i powinny zostać doręczone drugiej Stronie osobiście, 

kurierem lub listem poleconym, na adres podany w komparycji umowy (chyba, że w umowie 

przewidziana została inna forma oraz inny sposób doręczenia). 

2. Korespondencja w toku realizacji niniejszej umowy – lecz nie zawiadomienia i oświadczenia 

przewidziane w jej treści (chyba, że wynika to wprost z treści umowy) – może odbywać się 

telefonicznie lub mailowo, na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: Pan/Pani ………….., mail: ……………………….. 

tel. ………………………., 

2) dla Wykonawcy: Pan/Pani ………………...,  mail: …………………….. 

  tel. ……………………...., 

3. Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia 

wysłanego do drugiej Strony, przy czym zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem 

otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę i nie wymaga zmiany umowy. 

Naruszenie przez Stronę, która dokona zmiany swego adresu, zobowiązania wynikającego z 

niniejszego ustępu będzie miało taki skutek, iż korespondencja wysłana do takiej Strony na 

adres dotychczasowy będzie uznawana za skutecznie doręczoną. 

4. Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do niniejszego paragrafu 

traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku: 

1) odmowy jej odbioru przez Stronę, do której jest kierowana; 

2) niepodjęcia   korespondencji   w   urzędzie   pocztowym, pomimo  dwukrotnego  awizowania  

    przesyłki. 

5. W przypadku określonym w ust. 4 pkt 2)  niniejszego paragrafu korespondencja będzie traktowana jako 

doręczona z upływem ostatniego dnia określonego w awizie jako termin do odbioru takiej 

korespondencji.  

 

§ 10 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Strony odrębnie zrealizują obowiązek informacyjny wobec pracowników oraz osób wyznaczonych 

do realizacji przedmiotu umowy i wzajemnych kontaktów w tym zakresie. 

2. Strony będą przetwarzać udostępnione na podstawie niniejszej umowy dane osobowe pracowników 

Stron oraz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy w postaci: imion i nazwisk oraz 

danych teleadresowych (m.in. numer tel./fax, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny) 

w celu realizacji umowy i zapewnienia komunikacji w tym zakresie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować obowiązek informacyjny wobec pracowników oraz osób 

wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 

4. Przy zawarciu niniejszej umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy klauzulę informacyjną dla 

Wykonawcy, pracowników oraz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną, o której mowa powyżej, 

pracownikom oraz osobom wyznaczonym do realizacji umowy ze strony Wykonawcy.  

6. Dane osobowe ww. osób będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji niniejszej 

umowy.  

 

§ 11 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksów zgodnie z zasadami przewidzianymi w treści umowy oraz Pzp. 

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, 

bądź jego część, okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to 

wpływu na ważność umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku do 

podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw  

i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny  

z prawem i możliwy do wykonania sposób. 

3. Niewykonanie przez Stronę jakiegokolwiek uprawnienia lub roszczenia przysługującego tej 

Stronie na mocy niniejszej umowy nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego 

uprawnienia lub roszczenia. 

4. Wszelkie tytuły występujące w niniejszej umowie mają charakter informacyjny i nie wpływają na 

jej interpretację. 

5. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i w zgodzie z nim powinna być interpretowana.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z  dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

7. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie 

Sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 

8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

9. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

10. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawują: 

 ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….., 

 ze strony Wykonawcy:    …………………………………………………………………., 

 

 

   Zamawiający:        Wykonawca: 


