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DZP 3320.16.21 - Załącznik nr 5 

Projektowane postanowienia umowy, które 

zostaną wprowadzone do umowy na świadczenie 

usługi obsługi bankowej 

 

Umowa zawarta jest pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim 

 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy ul. Aleje Jana Pawła II 10 wpisanym 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000021024, NIP 922-22-92-491, zwanym  

w treści umowy „Zleceniodawcą"  w imieniu którego działa: 

Małgorzata Popławska - Dyrektor Szpitala. 

1) Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne                 

w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), którego 

rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ……………… 2021 r. Treść umowy jest sporządzona 

na podstawie złożonej oferty. 

2) Środki zgromadzone na rachunkach bankowych Zleceniodawcy podlegają 

oprocentowaniu według stopy zmiennej opartej na stawce WIBID 1M waloryzowanej 

(iloczyn) wskaźnikiem wynosząc ………. punkty procentowe w stosunku rocznym. 

3) Bank obsługuje wpłaty gotówkowe w walucie PLN dostarczane przez Zleceniodawcę 

w formie zamkniętej. 

4) Bank na podstawie przepisów art. 6a Prawa bankowego może powierzyć innemu 

przedsiębiorcy wykonywanie określonych czynności związanych z przedmiotem 

umowy. Bank ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania przedsiębiorcy, 

któremu powierzył wykonywanie czynności objętych niniejszą umową tak jak                       

za działania własne. 

5) Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Zleceniodawcę wskutek 

zawinionego przez Bank nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia 

rozliczeń pieniężnych na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 

6) Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny w miejscu siedziby Zleceniodawcy.  

7) Postanowienia dotyczące zmiany umowy: 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 



 

 

 

Strona 2 z 3 

nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem. 

2. Zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia jednak  

nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy  

oraz nie wcześniej niż z dniem złożenia wniosku, o zmianę wynagrodzenia, w związku  

ze zmianą kosztów obsługi bankowej realizowanej w ramach umowy, przy czym pod 

pojęciem zmiany kosztów rozumie się zarówno ich wzrost jak i zmniejszenie.  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którejmowa w ustępie poprzedzającym, może 

nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Strony wnioskującej                          

o dokonanie zmiany, w którym: 

1)wskaże lub przedstawi dowody uzasadniające taką zmianę,  

2)powoła odpowiedni komunikat Prezesa GUS w sprawie średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok,                    

o którym mowa w ust. 6. 

3)wykaże, że koszty obsługi bankowej realizowanej w ramach umowy m.in. koszty 

prowizji, opłat dodatkowychitp., którezmieniłysię o co najmniej 30%                        

w stosunku do kosztów obowiązującychna moment sporządzania przez 

Wykonawcę oferty, 

4)określi wysokość nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegółowej 

kalkulacji kwoty, o jakąwynagrodzenie ma ulec zmianie, z zastrzeżeniem ust. 8, 

5)Wskażę datę dokonania zmiany, z zastrzeżeniem ust.7. 

4. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez daną 

stronę. Druga strona może żądać od wnioskodawcy w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni 

od dnia zgłoszenia takiego żądania, w takim przypadku wniosek jest rozpatrywany  

w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia. W przypadku braku odpowiedzi na wniosek 

przyjmuje się, że wniosek został uwzględniony od daty jego złożenia, 

z uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z ust.5,7,8.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, będzie 

możliwa wówczas, gdy Strona wnioskująca o dokonanie zmiany wykaże drugiej 

Stronie umowy za pomocą wszelkich możliwych środków dowodowych, że koszty 

obsługi bankowej uległy zmianie o co najmniej 30% w stosunku do kosztów 

obowiązujących na moment sporządzania przez Wykonawcę oferty. 

6. W przypadku wykazania zaistnienia okoliczności, o której mowa w ustępie 

poprzedzającym, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy, ulegnie zmianie przy uwzględnieniu wskaźnika zmiany cen towarów                        

i usług zgodnie z opublikowanym na początku roku przezPrezesa GUS Komunikatem 

w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

za poprzedni rok. 

7. Zmiana wynagrodzenia, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, może 

następować nie częściej niż raz na 12 miesięcy i wymaga sporządzenia aneksu                   

do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Zmiana wynagrodzenia, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, nie może 

spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcejniż 5 % w stosunku                

do łącznej wartości brutto wynagrodzenia przysługującej Wykonawcy z tytułu 
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wykonania niniejszej umowy. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom, z którymi zawarł umowy spełniające warunki, o których mowa             

w art. 439 ust. 5 pkt 1-2 Prawa zamówień publicznych, w zakresie odpowiadającym 

zmianom kosztów dotyczących zobowiązań podwykonawców.   

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zadośćuczynienia przez Wykonawcę 

obowiązkowi, o którymmowa w ust. 9 poprzez wezwanieWykonawcy do przedłożenia 

wyjaśnień lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu świadczeń Wykonawcy 

ponad wynikające z niniejszej umowy z możliwością wydłużenia okresu 

obowiązywania umowy. W takim przypadku zmiana wartości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy nie przekroczy 10% wartości brutto wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy a wydłużenie terminu 

obowiązywania umowy – 3 miesięcy. 

12. Nie stanowi zmiany niniejszej Umowy zmiana danych teleadresowych Stron i jest 

ona dokonywana poprzez oświadczenie na piśmie złożone drugiej Stronie                            

o dokonaniu zmiany.   

 

 


