
Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ….............

zawarta w dniu .....................2023 r. w Zamościu pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje  Jana  Pawła  II  10,  wpisanym  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji
Społecznych  i Zawodowych,  Fundacji,  Samodzielnych  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą
w  Świdniku,  VI Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem
KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
w imieniu którego działa:

…………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
...................................................................................................................................................

Umowa  została  zawarta  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) -
dalej Prawo zamówień publicznych, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ............ 2023 r.
Treść Umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) dostawa  pomp  aktywnie  wspomagających  pracę  serca model  ...........................,
(zwanych dalej także „pompami” lub „sprzętem”) w ilości 5 szt.,

2) dzierżawa 2 szt. jednostek sterujących pompą model ….......... (zwanych dalej także
„jednostkami sterującymi”),

łącznie  zwanymi  „przedmiotem  umowy”,  dla  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przez niego przedmiot umowy jest dopuszczony
do  obrotu  i  używania  na  terenie  Polski  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
w szczególności z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

3. Stopień  realizacji  niniejszej  umowy  uzależniony  jest  od  potrzeb  Zamawiającego
wynikających z jego działalności, przy czym ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji
umowy nie może być większe niż o 20% w stosunku do wartości brutto wynagrodzenia
za całość przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 1 zd. 4. 

4. Wykonawcy  nie  przysługują  żadne  roszczenia  w  wypadku  zamówienia
przez Zamawiającego  mniejszej  ilości  asortymentu  objętego  przedmiotem  umowy,
niż ilości  wynikające z niniejszej  umowy,  w szczególności  roszczenia o wynagrodzenie
czy odszkodowanie.

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot  umowy z zachowaniem najwyższej
staranności  i  oświadcza,  że  dysponuje  doświadczeniem  zawodowym,  zasobami
technicznymi  i kadrowymi  niezbędnymi  do  prawidłowego  i  terminowego  wykonania
umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się  do wspołpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy,
a w szczegolnosci  do  udzielania  wszelkich  niezbędnych  wyjasnień  i  informacji
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dotyczących realizacji  umowy na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub  osoby wskazanej
przez Zamawiającego.

7. W  ramach  dostawy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utworzenia  w  siedzibie
Zamawiającego „Banku sprzętu” zwanego dalej „Bankiem” w terminie 3 dni roboczych
licząc od daty zawarcia umowy tj. do dnia ............... 2023 r.

8. Dostawa jednostek sterujących odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy. Po wykorzystaniu jednostki sterujące są niezwłocznie zwracane na koszt i ryzyko
Wykonawcy, przy czym o wykorzystaniu jednostki sterującej Zamawiający niezwłocznie
informuje Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania jednostki sterującej
w czasie nie dłuższym niż 3 dni od dnia pozyskania informacji, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3. Dostarczenie i odbiór zostanie potwierdzony
protokołem  zdawczo  –  odbiorczym  podpisanym  przez  Strony.  Zamawiający
nie odpowiada za zużycie jednostek będące wynikiem prawidłowego ich używania. 

§ 2
1. W ramach Banku Wykonawca powierzy nieodpłatnie  Zamawiającemu,  ponosząc koszty

i ryzyko transportu, pompy w następującym asortymencie i ilości:
      …………………………………………………………………….
2. Zamawiający i  Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu zoptymalizowania zapasów

pod kątem ilości i rodzaju sprzętu w Banku a także ich terminu ważności. Każda ze Stron
może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju (asortymentu) sprzętu w Banku. 

3. Zamawiający stwierdzi utworzenie Banku i odbiór powierzonego sprzętu w ramach Banku
poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

4. Sprzęt  powierzony  w  ramach  Banku  jest  własnością  Wykonawcy  do  momentu
wykorzystania  go  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo,  w  razie
niewykorzystania  sprzętu,  jego  bezpłatnego  zwrotu.  Zwrot  możliwy  jest  wyłącznie
w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych. 

5. Powierzony  sprzęt  musi  być  przechowywany  w  miejscu  zabezpieczającym  go  przed
kradzieżą, zniszczeniem lub przypadkową utratą zgodnie z przyjętymi zasadami, na koszt
Zamawiającego.

§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy

o wykorzystaniu  powierzonego  w ramach  Banku  sprzętu,  określając  szczegółowo  jego
ilość i asortyment. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania w pierwszej kolejności
sprzętu z najkrótszym terminem ważności.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia
faktury VAT za dostawę wykorzystanego przez Zamawiającego sprzętu.

§ 4
1. Dla dostaw, mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt, Zamawiający będzie określał

odrębnymi  zleceniami  drogą  elektroniczną  asortyment  i  ilość  zapotrzebowanego
przedmiotu umowy. Termin dostawy - nie dłuższy niż 3 dni robocze (pod pojęciem „dni
robocze” Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy), licząc od dnia otrzymania zlecenia na dostawę przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby
Zamawiającego,  ponosząc  ryzyko  i  koszty  transportu  oraz  nieodpłatnego  powierzenia
sprzętu Zamawiającemu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest
zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment
i  ilość  dostarczonego  przedmiotu  umowy  musi  odpowiadać  złożonemu
przez Zamawiającego zleceniu na dostawę.
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4. Do dostaw mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt ma odpowiednio zastosowanie
§ 2 niniejszej umowy.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zwrotu  przedmiotu  umowy  niezgodnego
z zamówieniem,  z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy nowego  terminu  dostawy,
co nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej, określonej w § 10 ust. 1
pkt 2.

6. Reklamacje  ilościowe  Zamawiający  będzie  zgłaszać  Wykonawcy  pisemnie  lub  drogą
elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu odbioru zleconej dostawy. Wykonawca uzupełni
przedmiot  dostawy  w  ciągu  5  (pięciu)  dni  od  chwili  otrzymania  reklamacji
od Zamawiającego.

7. Reklamacje  jakościowe  Zamawiający  będzie  zgłaszać  Wykonawcy  pisemnie  lub  drogą
elektroniczną wraz z uzasadnieniem. Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany
wadliwego produktu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy
uznania  reklamacji  w  terminie  5  (pięciu)  dni  od  daty  jej  otrzymania.  Brak  pisemnej
odmowy  uznania  reklamacji  w  tym  terminie  jest  uważany  za uznanie  reklamacji
przez Wykonawcę.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

W przypadku  wystąpienia  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  (np.  zaprzestanie
produkcji,  brak  importu  do  Polski,  wprowadzenie  nowego  asortymentu  w  miejsce
dotychczas  produkowanego),  Wykonawca  niezwłocznie  zaproponuje  Zamawiającemu
zamienny wyrób o niegorszych parametrach.  Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika)
nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W sytuacji,  gdy w obrocie  brak  będzie  wyrobów zamiennych  (odpowiedników),  które
mogłyby  być  zaproponowane  Zamawiającemu  w  cenach  obowiązujących  w  niniejszej
umowie, a są wyroby, których cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od wyrobu
objętego  umową  (sprzedaż  w  cenie  z  umowy  groziłaby  powstaniem  rażącej  straty
u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając
do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji. 

3. Zmiana wyrobu na zasadach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest możliwa wyłącznie
za pisemną  zgodą  Zamawiającego  w  formie  aneksu  do  umowy,  z  tym  że  zmiana
na zasadzie, o której mowa w ust. 2 będzie możliwa najwcześniej po upływie 3 miesięcy
od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę wyrobu,
strony mają prawo w formie aneksu do umowy rozwiązać umowę w części dotyczącej tego
wyrobu. 

4. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  będzie  dostarczał  wyrobu  będącego  przedmiotem
umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika)
wyrobu w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo
dokonać  zakupu  wyrobu/zamiennika  u  innego  sprzedawcy.  Jeżeli  koszt  zakupu  będzie
wyższy  od  kosztu  zakupu  w  ramach  niniejszej  umowy,  powstałą  różnicą  zostanie
obciążony Wykonawca, dotyczy to także pierwszych 3 miesięcy obowiązywania umowy
w sytuacji, o której mowa w ust. 2. 

§ 6
1. Wykonawca w ramach czynszu z tytułu dzierżawy, o którym mowa w § 7 ust. 1 zd. 2

udzieli gwarancji jakości na dostarczone w ramach dzierżawy jednostki sterujące na okres
obowiązywania umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wyłącznym prawem do rozporządzania jednostkami
sterującymi, a w szczególności do przekazywania w dzierżawę i jego prawo jest w tym
zakresie niczym nieograniczone oraz nie istnieją żadne roszczenia osób i/ lub podmiotów
trzecich,  które  mogłyby  uniemożliwić  lub ograniczyć  (utrudnić)  Zamawiającemu
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korzystanie z jednostek sterujących w warunkach określonych niniejszą umową.
3. Wykonawca oświadcza, że w/w jednostki sterujące pompą są wolne od wad fizycznych

i prawnych.
4. Wykonawca gwarantuje,  że przedmiot  dzierżawy,  o którym mowa w § 1 ust.  1  pkt 2

umowy  nie będzie  stwarzać  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  i  zdrowia  pacjentów
Zamawiającego, jak też użytkowników czy osób trzecich.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu paszport techniczny jednostek sterujących pompą
dostarczonych w ramach dzierżawy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania dzierżawionych jednostek w ciągłej i pełnej
sprawności technicznej, a w szczególności do:
1)  wykonywania  w  ramach  czynszu  dzierżawnego  napraw  dzierżawionej  jednostki

sterującej w czasie 48 godzin w dni robocze licząc od zgłoszenia awarii i wyłączenia
z używania  przedmiotowej  jednostki.  W przypadku  konieczności  wydłużenia  okresu
naprawy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bezpłatnego  udostępnienia  do  czasu
zakończenia naprawy innej jednostki sterującej tego samego typu,

2) dostawy i zamontowania w ramach czynszu dzierżawnego części jednostki sterującej,
które ulegną uszkodzeniu w trakcie realizacji umowy,    

3)  wykonywania  w  ramach  czynszu  dzierżawnego  przeglądów  technicznych  zgodnie
z zaleceniami producenta.

7. W  przypadku  uszkodzenia  wykluczającego  dalszą  eksploatację  jednostki  sterującej,
którego Wykonawca nie będzie mógł naprawić w terminie wyżej określonym, lub naprawa
taka  byłaby ekonomicznie nieuzasadniona,  Wykonawca wstawi w zamian uszkodzonej
sprawną  jednostkę  tego  samego  rodzaju  i  typu,  co  określony  w  §  1  ust.  1  pkt  2.
Wykonawca  dokona  zamiany  na  sprawną  jednostkę  sterującą,  niezwłocznie  po
wystąpieniu sytuacji wyżej opisanej jednak nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia
uszkodzenia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie  czynności  związane z  wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Wykonawca
będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia umownego. Ujawnione w okresie gwarancji
wady będą usuwane w siedzibie Zamawiającego.

9. Serwis gwarancyjny świadczy (dane teleadresowe) .........................................................

§ 7
1. Za dostawę  1 szt.  pompy aktywnie wspomagającej pracę serca stosowane będą ceny

takie jak w złożonej ofercie tj.: cenę netto (bez podatku VAT) ustala się w wysokości
….......... zł. (słownie: …..........................................................),  cenę brutto (z podatkiem
VAT) ustala się w wysokości …............. zł. (słownie: …................................................).
Za  dzierżawę  2  szt.  jednostek  sterujących  pompą  model  ................
produkcji  ...........................na  okres  12  miesięcy,  Strony  ustalają  miesięczny  czynsz
w wysokości ....... zł. 
Łączną  wartość  netto (bez  podatku  VAT)  za  całość  przedmiotu  umowy  ustala  się
w wysokości ………… zł słownie:…………………………………………….
Łączną  wartość  brutto (z  podatkiem  VAT)  za  całość  przedmiotu  umowy ustala  się
w wysokości…………. zł słownie:…………………………………………….

2. Cena brutto  określona  w ust.  1  obejmuje  w szczególności  koszty przedmiotu  umowy,
koszty transportu  krajowego i  zagranicznego łącznie  z  opakowaniem,  koszty odprawy
celnej  i  cła,  ubezpieczenie  towaru  w  kraju  i  zagranicą  oraz  podatek  VAT,  koszty
wykonywania  obowiązków  wynikających  z  udzielonej  gwarancji,  koszty  związane
z odbiorem zużytych jednostek sterujących.

3. Wymieniona  w  ust.  1  cena  brutto  nie  może  ulec  podwyższeniu  do  czasu  wykonania
przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Zamawiającego
do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy.
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§ 8
1. Płatności  za  dostarczone  pompy  Zamawiający  będzie  regulował  przelewem  na  konto

Wykonawcy  podane  w  fakturze  za dostawę  w  ciągu  60  dni  od  daty  otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Płatność  czynszu  dzierżawnego  za  jednostki  sterujące  pompą  dokonywana  będzie
w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT w ciągu 60 dni od jej otrzymania.

3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9
Wykonawca nie może przelać na inną osobę swych wierzytelności wynikających z umowy.
Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja
wierzytelności  i/  lub  należności  ubocznych  przysługujących  Wykonawcy  na  podstawie
niniejszej  umowy)  może  nastąpić  wyłącznie  po  wyrażeniu  zgody  przez  podmiot,  który
utworzył Zamawiającego.

§ 10
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

1) w  przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku, o którym mowa w § 1 ust. 7
w wysokości  0,2%  wartości  sprzętu  mającego  być  przedmiotem  Banku  zgodnie
z  §  2  ust.  1  za każdy  dzień  zwłoki,  nie  więcej  jednak  niż  10%  łącznej  wartości
wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 zd. 4;

2) w przypadku zwłoki w dostawie pomp stosunku do terminu, o którym mowa w  § 4
ust. 1,  w wysokości  0,2%  wartości  opóźnionej  dostawy  za każdy  dzień  zwłoki,
nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu
umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 zd. 4;

3) w przypadku zwłoki w rozpatrywaniu reklamacji w stosunku do terminów, o których
mowa w § 4 ust. 6-7 w wysokości 0,2% wartości reklamowanej dostawy za każdy dzień
zwłoki,  nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto za całość
przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 zd. 4;

4) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia  jednostek sterujących wskazanego
w § 1 ust. 8  - w wysokości 0,2% wartości jednostki sterującej za każdy dzień zwłoki,
wartość jednostki:  .......,  nie  więcej  jednak niż  10% łącznej  wartości  wynagrodzenia
brutto za całość przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 zd. 4;

5)  w  przypadku  zwłoki  w  naprawie  dzierżawionej  jednostki  lub  zwłoki  w  wymianie
na wolną  od  wad  w  stosunku  do  któregokolwiek  z  terminów  określonych  w  § 6,
w   wysokości   0,2%  wartości   jednostki   za   każdy   dzień   zwłoki,  wartość
jednostki: ................., nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto
za całość przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 zd. 4.

2. W  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy  od  wykonania  postanowień  niniejszej  umowy
z przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  bądź  odstąpienia  od  umowy  albo  jej
rozwiązania  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  20%  wartości
wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 zd. 4.

3. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej,  w terminie wskazanym
w nocie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie powoduje wygaśnięcia
obowiązku Wykonawcy zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych
zgodnie z regulacją ust. 1.
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6. Łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy
nie może przekroczyć 20% łącznej wartości  wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu
umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 zd. 4.

§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  od dnia ……….r. przez okres 12 miesięcy

tj. do dnia ……...r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli  pompy  stanowiące  przedmiot  umowy  zostaną  zużyte  przed  upływem  terminu

zakończenia  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  wówczas  umowa  zostaje  rozwiązana
z dniem zwrotu Wykonawcy jednostek sterujących.

3. Jeżeli  po  zakończeniu  obowiązywania  umowy  jednostki  sterujące  są  wykorzystywane
do leczenia, którego nie można przerwać bez uszczerbku dla zdrowia lub życia pacjenta,
Wykonawca wyraża zgodę na ich używanie przez Zamawiającego do czasu zakończenia
leczenia.  W  takim  wypadku  Wykonawcy  należy  się  czynsz  dzierżawny  w  stawce
określonej  w  niniejszej  umowie,  a  Wykonawcy  nie  należy  się  wynagrodzenie
za bezumowne korzystanie z rzeczy.  

§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.
2. Oprócz zmian niniejszej umowy, możliwych do dokonania w oparciu o art. 455 ust. 1 i 2

Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w następujących przypadkach: 
1) w przypadku zmiany nazwy produktów stanowiących przedmiot  umowy,  zmiany ich

numerów  katalogowych,  przy  zachowaniu  parametrów  i  właściwości  produktów  –
w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;

2) w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, strony dopuszczają
wydłużenie  jej  obowiązywania  maksymalnie  do  dwunastu  miesięcy,  licząc
od określonej w § 11 pierwotnej daty zakończenia jej obowiązywania.

3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy

do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów z
miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen
materiałów  lub  kosztów  ogłoszonego  w  komunikacie  prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów
ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za
który wnioskowana jest  zmiana  a  poziomem kosztów wynikających z  komunikatu
Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy, 

3) Sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi
na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do
tego wniosku potwierdzających m. in.  rzeczywiste  poniesienie  poszczególnych cen
materiałów  lub  kosztów w ramach  niniejszego  zamówienia,  a  także  na  podstawie
komunikatów  Prezesa  GUS,  o  których  mowa  w  pkt  2  powyżej.  Zmiana
wynagrodzenia  może  nastąpić  na  podstawie  pisemnego  aneksu  podpisanego  przez
obie  Strony  Umowy  i  będzie  możliwa  po  upływie  6 miesięcy  od  dnia  zawarcia
niniejszej umowy,
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4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie
10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7
ust. 1 zd. 4 umowy,

4. Zmiana  wynagrodzenia  może  nastąpić  co  6  miesięcy,  począwszy  najwcześniej  od  6
miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.

5. W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do
zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w
zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów  dotyczących
zobowiązania podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa
w zdaniu 1, pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1
% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 zd. 4 za każdy
dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie więcej
jednak niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1
zd. 4.

6. Nie  stanowi  zmiany niniejszej  umowy zmiana danych  teleadresowych  Stron  i  jest  ona
dokonywana poprzez oświadczenie na piśmie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany.

§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie  poinformować  Zamawiającego  na  piśmie
o zmianie adresu swojej siedziby oraz adresu dokonywania doręczeń. W przypadku braku
takiej  informacji,  wszelkie  pisma  i  przesyłki  wysłane  na  adres  Wykonawcy wskazany
w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone. 

§14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający:
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