
ZZaałłąącczznniikk  nnrr    66  ddoo  SSWWZZ  

UUmmoowwaa  ((PPrroojjeekktt))  NNrr  …………  

zawarta w Olsztynie, dnia ………………… r.  

pomiędzy: 

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30 
NIP 739-369-67-39, REGON 280314632, KRS 0000309907 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
……………………   -  ……………………. 
a 
………………………………………………………………………………………………. 
NIP …………, REGON ………………, KRS …………………… 
zwana dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
………………..  - ………………………. 
  
o treści następującej: 

§ 1. 
Podstawa zawarcia umowy 

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w 
przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne na podstawie art. 
132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
20219 r. poz. 1129 z późn. zm.), nr sprawy 12/2022. 
 

§ 2. 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wzorcowania przyrządów 
dozymetrycznych*/ mierników*/ usługa wykonania wzorcowania testera 
bezpieczeństwa, przy użyciu własnej aparatury kontrolno - pomiarowej i narzędzi,                         
w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta                              
i obowiązującymi przepisami. Zadanie nr ….. . (dotyczy Zadań nr 80-84). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 1 do umowy 
Formularz asortymentowo – cenowy.  

3. Przedmiot zamówiówienia musi być zrealizowany zgonie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 
r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem 
wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi 
stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania czynności związanych                                   
z przedmiotem zamówienia.  

5. Wspólny słownik zamówień CPV: 50421000-2, 71600000-4, 50433000-9 
 

§ 3. 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonywanie wzorcowania następować będzie zgodnie z harmonogramem 
sporządzonym przez Wykonawcę w formie pisemnej z wyszczególnieniem terminów 
wynikających z dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej. 

2. Wykonawca dostarczy Harmonogram po wcześniejszym uzgodnieniu go z Zamawiającym 
w terminie do ….. dni od udzielenia zamówienia (kryterium oceny ofert).  
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3. W przypadku braku możliwości ustalenia harmonogramu dogodnego dla obu Stron, 
Zamawiający ma prawo sam ustalić harmonogram testów i egzekwować na jego 
podstawie terminowości wykonywanych czynności. 

4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie 
przeprowadzenia kontroli realizowanych usług oraz stosowanych w ich toku metod. 

6. Ewentualne reklamacje wykonanych usług zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 7 
dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o nienależytym wykonaniu usługi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i w ramach niniejszej umowy usunąć 
usterki w terminie ….. dni od dnia otrzymania reklamacji. (kryterium oceny ofert). 

8. Brak odpowiedzi Wykonawcy we wskazanym w ust. 7 terminie oznacza uwzględnienie 
reklamacji. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. Osoby dokonujące czynności 
serwisowe posiadają niezbędne uprawnienia nadane przez producenta sprzętu.  

10. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem ww. czynności poniesie Wykonawca. 
11. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje bez udziału Podwykonawców / z udziałem 

Podwykonawcy. 
12. Realizacja części zamówienia przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy                                   

z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków 
wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa albowiem Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców - jak za działania i zaniechania 
własne. 
 

§ 4. 
Obowiązki Zamawiającego 

1. W uzgodnionym terminie Zamawiający zobowiązany jest udostępnić sprzęt osobom 
wykonującym Usługi Serwisowe. Sprzęt, jak również pomieszczenia, w których jest on 
zlokalizowany, winny być czyste tj. pozbawione krwi lub innych substancji 
zanieczyszczających aktywnych biologicznie lub chemicznie. W razie niewykonania przez 
Zamawiającego przedmiotowych obowiązków Wykonawca jest uprawniony do 
powstrzymania się od wykonywania usługi. 

2. Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania 
jakiejkolwiek Usługi Serwisowej objętej Umową, wykona kopię bezpieczeństwa danych 
zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub 
przynależności sprzętu będącego przedmiotem Usługi Serwisowej. 

3. Wykaz sprzętu podlega aktualizacji, która dokonywana będzie przez Zamawiającego                     
w formie skreślenia z wykazu na podstawie orzeczeń technicznych z wnioskiem 
kasacyjnym stwierdzającym, że dany sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji, 
wydanym przez Wykonawcę lub wycofania sprzętu z eksploatacji przez Zamawiającego           
z innych powodów. 
 

§ 5. 
Warunki płatności 

1. Wartość Umowy na dzień jej podpisania w oparciu o treść SWZ oraz złożoną ofertę jest 
wartością ryczałtową i wynosi ………………… złotych brutto, słownie brutto: 
………………………………….. złotych. W kwocie tej uwzględniony jest …..% podatek 
VAT, wg stawki na dzień zawarcia Umowy – szczegółowy cennik poszczególnych 
asortymentów przedstawia Załącznik Nr 1 do Umowy Formularz asortymentowo – 
cenowy. 

2. Strony ustalają na podstawie cen jednostkowych i ilości asortymentów określonych                    
w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, że wartość netto na dzień jej podpisania w 
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oparciu o treść SWZ oraz złożoną ofertę wynosi …………….. zł, słownie netto 
……………………………………………..złotych. 

3. Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo - 
cenowym oferty określone są na poziomie maksymalnym i nie będą wzrastały w okresie 
obowiązywania umowy. Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 
obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Odpowiedzialność karno-finansowa za 
prawidłowe naliczenie podatku VAT obciąża Wykonawcę.  

4. Cena jednostkowa określona w Załączniku Nr 1 do Umowy będzie stanowiła podstawę do 
ustalenia należności za wykonane usługi, zrealizowane na podstawie zleceń i obejmuje 
wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym m.in.: dojazdu do siedziby 
Zamawiającego, wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w celu prawidłowej 
realizacji umowy, wystawienie raportu z przeprowadzonych testów oraz wszelki zysk 
Wykonawcy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie raport z przeprowadzonego wzorcowania , 
podpisany przez przedstawicieli obu Stron, stwierdzający wykonanie prac obejmujących 
przedmiot Umowy.  

6. Należność określoną fakturą Zamawiający zapłaci przelewem na konto podane na 
fakturze w ciągu 60 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, 
niewybiegającej przed termin realizacji usług. 

7. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

8. W przypadku wystawienia błędnej faktury VAT termin zapłaty należności 
udokumentowanej tą fakturą rozpoczyna na nowo bieg od chwili otrzymania przez 
Zamawiającego poprawnie 
wystawionej faktury VAT. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy pod 
warunkiem zgodności cen i terminów płatności. Faktura musi określać obowiązującą 
nazwę Zamawiającego. 

10. Wartość netto Umowy jest określona na poziomie maksymalnym i nie będzie wzrastała                    
w okresie obowiązywania Umowy. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT 
wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 

11. Z tytułu zawartej umowy w przedmiotowym zakresie zamówienia Zamawiający nie 
przewiduje żadnych dodatkowych opłat z wyłączeniem opłat wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 
niniejszej Umowy.  

12. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy w tym również odszkodowawczych i odsetkowych na osobę trzecią bez 
pisemnej zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego, tj. Uniwersytetu Warmińsko - 
Mazurskiego w Olsztynie. 

13. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego oraz podmiotu 
tworzącego, tj. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności:  
a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej 

umowy, 
b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub 

związanych z realizacją niniejszej Umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za 
wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata,  

c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych 
z realizacją niniejszej Umowy. 

 
§ 6. 

Istotne zmiany umowy 
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1. Wszelkie istotne zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie                            
w zakresie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli 
stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Jakakolwiek zmiana postanowień umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa wyłącznie w zakresie i na warunkach 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Warunków Zamówienia,                        
w formie pisemnej. 

3. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy: 

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany:   
a. stawek podatku, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem 

przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania wynagrodzenia – w takim przypadku stosuje się stawkę podatku VAT 
aktualną na dzień wystawienia faktury VAT; 

b. minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1342); 
a. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę,  
b. wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie, zgodnie z ust. 3 pkt 1) ppkt b, c i d, o 

udokumentowaną przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego 
kosztów określonych w ust. 3 pkt 1) ppkt b, c i d. Ciężar udowodnienia poniesionych 
kosztów w zakresie, o którym mowa w całości leży po stronie Wykonawcy. W 
przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa, o których 
mowa w ust. 3 pkt 1) ppkt b, c i d, na koszty wykonania zamówienia, pozostałe do 
wypłaty wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do niniejszej 
umowy, 

c. Strony dokonają zmiany umowy w zakresie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, z 
mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi być złożony w terminie od dnia 
opublikowania przepisów do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
powodujących zmianę, o której mowa w ust. 3 pkt 1) ppkt b, c i d. Wniosek złożony 
po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim nie będzie rozpatrywany, 

e. w przypadku takiej zmiany faktycznych potrzeb Zamawiającego, która ujawniła się w 
trakcie realizacji umowy i w związku, z którą modyfikacja umowy jest konieczna dla 
zapewnienia przez Szpital właściwego poziomu opieki nad pacjentami, 

f. jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
2) zmiana w obowiązujących przepisach mających wpływ na przedmiot i warunki umowy, 
3) zmiana w sytuacji prawnej Stron skutkującej sukcesją generalną lub zmianą danych 

Wykonawcy (np. adresu). 
4) zmiana terminu realizacji umowy, w tym jego przedłużenie - jeżeli zaszły okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty, w tym w 
szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, uniemożliwiających wykonywanie umowy przez Wykonawcę. 

5) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp w tym, w 
szczególności gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa 
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niż 10% wartości pierwotnej umowy, określonej w § 5 ust. 1, a zmiany te nie powodują 
zmiany ogólnego charakteru umowy. 

6) Warunki i zasady realizacji umowy nie mogą ulec zmianie, a wynagrodzenie netto 
Wykonawcy nie może zostać zwiększone. 

4. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 
waloryzacji w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
umowy. 

5. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 4, rozumie się 
wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu 
przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach opisanych 
poniżej w ust. 6. 

6. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o której mowa w ust. 5 powyżej: 

1) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy 
uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia w zakresie: 

a) zwiększenia – ustala się powyżej 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących 
w terminie składania oferty lub w stosunku do cen lub kosztów ustalonych podczas 
wcześniejszej waloryzacji, 

b) zmniejszenia – ustala się poniżej 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących 
w terminie składania oferty lub w stosunku do cen lub kosztów ustalonych podczas 
wcześniejszej waloryzacji, 

2) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
za rok ubiegły, 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie częściej niż jeden raz w roku i nie 
wcześniej niż po roku od podpisania umowy, 

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od następnego miesiąca, w którym Strona 
wystąpiła z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

5) przed podjęciem decyzji o zmianie wynagrodzenia, Zamawiający dokona weryfikacji 
zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie 
żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego 
wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, 
zatwierdzonym na dany rok, 

6) w przypadku wątpliwości co do wysokości zmiany ceny lub kosztu, Strony mogą żądać 
dodatkowych informacji oraz dowodów (w tym faktur, cenników, katalogów z cenami, 
itp.). W przypadku sporu na tym tle, Strony mogą przyjąć średnią cenę rynkową 
materiałów o bardzo zbliżonych parametrach i jakości, 

7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
wynosi 5% wartości brutto umowy. 
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§ 7. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) W wysokości 0,1 % za każdy dzień roboczy zwłoki (poniedziałek – piątek oprócz dni 

ustawowo wolnych od pracy) w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu, o którym 
mowa w § 3 ust. 2 licząc wartość od kwoty brutto umowy.  

2) W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 7,                          
w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki licząc wartość od kwoty brutto umowy, jednak 
nie więcej niż 10% wartości umowy. 

3) W wysokości 10% wartości brutto Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy                  
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

4) w przypadku zatrudnienia osoby bezpośrednio uczestniczącej w realizacji zamówienia na 
innej podstawie niż umowa o pracę w wysokości 100,00 zł. (sto złotych) brutto za każdy 
stwierdzony przypadek, 

5) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 10% 
wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 
ust. 1 – w obu przypadkach z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w 
art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą naliczane niezależnie od siebie. 
3. Zamawiający obok roszczenia o zapłatę kar umownych określonych w niniejszym 

paragrafie zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych określonych w niniejszym 

paragrafie Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich zapłacenia w terminie wyznaczonym 
w wezwaniu. 

5. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do 
Wykonawcy noty obciążeniowej wraz z wezwaniem do zapłaty kary w wyznaczonym 
terminie. Wezwanie zawierać będzie kalkulację kary umownej. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 25% wartości 
umowy, określonej w § 5 ust.1. 

 
§ 8. 

Wypowiedzenie umowy 
1. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli Wykonawca: 
1) nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od terminu 

początkowego realizacji Umowy wskazanego w § 9 lub przerwał wykonywanie 

przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 (pięć) kolejnych dni kalendarzowych 
2) ujawni lub wykorzysta informacje niejawne, poufne, w których posiadanie wejdzie w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy; 
3) nie wywiązuje się z obowiązków stanowiących przedmiot Umowy, pomimo wezwania 

ze strony Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w 
dodatkowym terminie 4 dni  

4) utraci uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy; 
5) w inny sposób rażąco naruszy postanowienia Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, prawo 
odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia  przez Zamawiającego: 
a) Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy lub jej  

wypowiedzenia do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji 
przedmiotu Umowy, 

b) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na 
podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy 
zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, o ile wykonany zakres 
przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie, 

c) Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od 
Umowy lub jej wypowiedzenia w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, 
podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 

4. Odstąpienie od Umowy oraz jej wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i wymaga uzasadnienia oraz ma skutek ex nunc. 

 
§ 9. 

Termin realizacji 
Umowa zawarta jest na czas określony, realizacja obowiązuje w okresie 24 miesięcy od 
………. r. do …………. r.,  

§ 10. 
Komunikacja 

1. Ze strony Zamawiającego - osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór 
i  koordynację nad realizacją umowy są: 

……………., tel. ……………………., e-mail ………………………. 

2. Ze strony Wykonawcy - osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór 
i  koordynację nad realizacją umowy są: 

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

 

3. Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia 
odrębnego aneksu. 

4. Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach zgłaszane 
były niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem że osoba zastępująca musi 
posiadać nie mniejsze kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe niż osoba zastępowana. 
Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie 
adresu, numeru telefonu lub faksu, o których mowa w ust. 1 i 2, zmiana taka nie stanowi 
zmiany Umowy i  staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony w formie 
pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za 
doręczone. 

6. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie osoby 
realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane 
z przedmiotem zamówienia w tym m.in. czynności związane z obsługą serwisową, zostały 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, o ile polegają one na wykonywaniu pracy,                   
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity 
Dz.U. 2020 poz. 1320). 

7. W celu zapewnienia kontroli obowiązku, o którym mowa w ust. 6 w trakcie realizacji 
zamówienia, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 10 dni, 
przedłoży wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

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

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania, 

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

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 

- przy czym Zamawiający jest uprawniony do żądania wszystkich lub poszczególnych 
dokumentów wskazanych powyżej. 

8. Strony zobowiązują się do współdziałania dla osiągnięcia i zachowania należytej 
terminowości oraz jakości prac w ramach Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac oraz 
raportować ich realizację. 

§ 11.  
Siła wyższa 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych z 
powodu wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od 
wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się 
nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu 
niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu 
należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań 
umownych, jak np.: pożar, powódź, osuwisko, trzęsienie ziemi, wojna, mobilizacja, 
działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. 

2. Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, 
chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. 

3. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony są zobowiązane niezwłocznie 
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się powiadomić. 
 

§ 12. 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec 

podwykonawców.  
4. Wykonawca wskazał znanych podwykonawców i ich dane w ofercie. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o zmianach danych, o 

których mowa w ust. 4 oraz o nowych podwykonawcach w ciągu 7 dni od zaistnienia tych 
zdarzeń przesyłając zaktualizowany załącznik do Umowy.  

6. Umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami musi spełniać wymogi określone 
w art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na każde żądanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii umowy zawartej z podwykonawcą. 
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa 
albowiem Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców - jak za 
działania i zaniechania własne. 

 
§ 13. 

Postanowienia końcowe 
1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych 
przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane, pod rygorem 
nieważności, w formie pisemnej. 

3. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z 
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 
administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 
postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 

4. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskały w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jak również będą je 
wypełniać w trakcie realizacji Umowy. 

5. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 3 zostaną 
zastąpione, na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w 
pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do 
pierwotnych korzyści gospodarczych dla każdej ze Stron. 

6. W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, a nie uregulowanych jej 
postanowieniami, mają zastosowanie przedstawione wymogi zapisane w SWZ, oferta 
Wykonawcy oraz odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu 
cywilnego. 

7. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu 
postępowania mediacyjnego. 

8. W przypadku sporu wynikającego z umowy lub w związku z nią, odnoszącego się również 
do jej istnienia, ważności lub rozwiązania, Strony postanawiają skierować spór do 
Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie 
celem przeprowadzenia mediacji.  

9. Wszelkie koszty związane z postępowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i 
jego wydatki) strony będą ponosić w równych częściach. Powyższe  nie dotyczy kosztów 
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ponoszonych przez same Strony w związku z mediacją (przyjazdy, utracone 
wynagrodzenie,  koszty obsługi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzyści, 
itp.), które każda Strona ponosi we własnym zakresie. 

 
§ 14. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

2. Integralną część Umowy stanowi Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.  
 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 
 


