
Oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/11BU/2022                                          Załącznik nr 2 do SWZ 

 
 

WZÓR   UMOWY nr  SP ZOZ ZP/11BU/2022 
 
W  dniu ……………………...2022r.  w Kępnie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno, wpisanym do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000006953, 

NIP 619 182 70 89, reprezentowanym przez:  

1. Beatę  Andrzejewską  -   Dyrektora SPZOZ w Kępnie 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SPZOZ w Kępnie – Anny  Rosowskiej,  

zwanym w dalszej treści umowy „SPZOZ” 
a 
………………………………………..zarejestrowanym w ……………………………………. wpisanym do ………………………………………  pod 
nr……………………………, NIP…………………………….. , REGON ……………………………………. 
reprezentowanym przez: 
 

1) …………………………………………………………….. 
 

2) ……………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części  umowy „Wykonawcą”    łącznie zwane „Stronami”,  
 
Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie pisemnego zaproszenia do 
złożenia oferty na dostawę gwoździ śródszpikowych do zabiegów  ortopedycznych  dla  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 , 1129 ze zm. t.j.). 

 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę gwoździ śródszpikowych do zabiegów 

ortopedycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie  w ilości i o parametrach 
określonych w załączniku 1A do zapytania ofertowego , który stanowi integralną część umowy. 

2. Szczegółowe zasady świadczenia dostawy określają: 
a) Zapytanie  ofertowe 
b) Złożona przez Wykonawcę oferta, 
c) Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik  do umowy (zał. nr 1A do zapytania ofertowego) 

stanowiące integralną część umowy. 

3. Dostawa określona w niniejszym paragrafie winna być świadczona na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. 

                                                                        § 2. Termin realizacji 
1. Dostawa przedmiotu umowy opisanego w Załączniku nr 1A do SWZ odbywać się będzie sukcesywnie w okresie  

od dnia  podpisania umowy do dnia  19.11.2022r., na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego – 
Blok Operacyjny SPZOZ w Kępnie, w opakowaniach bezzwrotnych, oryginalnych i  zamkniętych. 

 

§ 3. Wartość przedmiotu umowy oraz warunki płatności 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma łącznie maksymalne 
wynagrodzenie w wysokości: 

–  ………………………..  zł netto (słownie: ……………………………./100), plus podatek VAT według 
obowiązujących stawek, co stanowi wartość  
 - …………………………  zł brutto  (słownie: ………………………………/100); 

2. Ceny jednostkowe produktów oraz stawki VAT określa załącznik nr 1A do SWZ, stanowiący integralną część   
umowy. 

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu składają się wszystkie koszty związane z 
wykonaniem umowy. 



4. Wykonawca zapewnia niezmienność ceny netto przez okres obowiązywania umowy. Zmiana ceny brutto  jest 
możliwa na   zasadach określonych w §13 umowy umowy. 

5. Strony ustalają, że rozliczenie dostaw objętych niniejszą umową będzie odbywało się za dostawę każdej partii 
towaru, w oparciu o ilości faktycznie dostarczonych produktów z uwzględnieniem cen jednostkowych 
przedstawionych w ofercie Wykonawcy – załącznik nr 1A do SWZ. 

6. Termin zapłaty, w jakim Zamawiający uiści wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę partii towaru, o której mowa 
w ust.1 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury  przez Wykonawcę. 

7. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego przez bank. 
8. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej  w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może 

przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
9. Opóźnienia w płatnościach przez Zamawiającego nie spowodują zaprzestania realizacji przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. 
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT 

prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej , a znajdującej się na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów. W przypadku , jeżeli rachunek Wykonawcy nie został umieszczony w w/w liście, 
zamawiający wstrzyma zapłatę wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie 
będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie. 
Wykonawca oświadcza, że jego rachunek bankowy wskazany w umowie znajduje się na białej liście czynnych 
podatników VAT oraz jest objęty mechanizmem Split payment. 

 

§ 4. Sposób realizacji umowy  

1. W okresie obowiązywania umowy, częściowe dostawy będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie druku  
„Zamówienie”  w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez 
uprawnionego pracownika Zamawiającego, faksem na nr ………………………… lub  e-mail : ……………………………………. 
Zgodnie ze złożonym zamówieniem z zastrzeżeniem ust.2 

2. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę zawierająca nazwę handlowa wyrobu, ilość, cenę, ilość sztuk w 
opakowaniu, nazwę producenta/wytwórcy, kod katalogowy. Nu mer referencyjny wyrobu, która doręczy  
Zamawiającemu.  Faktura powinna zawierać nr umowy , na podstawie  której jest realizowana dostawa. 

3. Umowa obowiązuje do terminu określonego w§2 ust.1 lub wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust.1. 
4. Ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku do umowy sa wartościami 

szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Ilość zamawianego asortymentu w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu 
lub zwiększeniu, w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych w zależności od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty a zarazem Umowy wybranego Wykonawcy nie zostanie 
przekroczona. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnej ilości i asortymentu umowy 
określonych w umowie. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Zamawiającemu 
przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do 
zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 60% wartości brutto umowy określonej w w § 3 
ust.1. 

§ 5. Zasady współpracy i kontaktowania się Stron 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Współpraca ta będzie polegała na wykonywaniu wzajemnych świadczeń i obowiązków w 
szczególności z zachowaniem stopnia należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności 
Wykonawcy. Powyższe zapewnienie nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych 
przewidzianych niniejsza umową. 

2. Osobą reprezentująca Zamawiającego jest: 
a)  w zakresie realizacji umowy – Patrycja Gollmer – Kucharska : Blok Operacyjny- Tel. [62] 78 27 323 

3.   Osobą reprezentująca Wykonawcę  jest: 
a)  w zakresie realizacji umowy –  ……………………………………………………………- Tel. …………………………… 

4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust.2 i ust.3. Zmiana osób , o których mowa w 
ust.2 i ust.2 dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony , ale nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy. 

§ 6.  Podwykonawcy 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 



2. W  przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom zastosowanie mieć będą przepisy art.462 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021, 1129 ze zmianami). 

                                                                     § 7.   Gwarancja  jakości 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i  
używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić w  
terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie i możliwość konsultacji z członkami  
zespołu specjalizującego się w wybranym implancie, stanowiącym przedmiot zamówienia, w terminie 3 dni  
roboczych od dnia telefonicznego lub mailowego zgłoszenia takiej potrzeby .  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne, w tym niekompletność  
przedmiotu umowy oraz wady prawne, w tym za ewentualne naruszenia obowiązującego prawa w związku z  
ewentualnym nieuprawnionym wprowadzeniem do obrotu i używania przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek  
jego elementu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności skutkującego roszczeniami osób  
trzecich. 

§ 9 Kary umowne 
Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar 
umownych  płatnych w następujących przypadkach i wysokości:  
1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
       a)   za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4ust. 1 i ust. 3 w wysokości 0,5%  
              wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
       b)  za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu  
             okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w  
             § 3 ust. 1.  
       c)   za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej  
             podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1.  Odstąpienie 
              od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy 
              zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami. 
       d)   za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 3 dni od dnia otrzymania  
             pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości 200,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie.  
2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  
      a) za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z powodu  
           okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w  
           § 3 ust. 1,  
3.   W przypadku nieuiszczenia Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek  
       ustawowych za opóźnienie. 
4.   Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości umowy.  
      Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego  
       przewyższającego kary umowne.  
5.   Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W  
       przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający  
       jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom  
       umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy  
       wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna  
       decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidualnie przez  
       Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie  
       przysługuje roszczenie z tego tytułu. 
 

§10. Skład konsygnacyjny      (jeśli dotyczy) 
 

1.  Na czas trwania umowy Wykonawca nieodpłatnie zapewnia:  
a) skład konsygnacyjny implantów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, na  
     zasadzie określonej w ust. 2 .  
b) możliwość wymiany rozmiarów implantów ortopedycznych może dotyczyć jedynie produktów w  
     nienaruszonych opakowaniach producenta, przy uwzględnieniu zapisów ust. 4.  

2. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia określenia przez Zamawiającego przedmiotu, rozmiaru i  ilości 
wymaganego składu konsygnacyjnego dostarczy Zamawiającemu na własny koszt wskazane implanty.  



Od momentu dostawy do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za 
dostarczone wyroby medyczne wchodzące w skład składu konsygnacyjnego.  
 
Zamawiający w terminie 3 dni po wykorzystaniu danej pozycji z depozytu, stanowiącej przedmiot umowy,  
prześle Wykonawcy faksem lub pocztą protokół zużycia, który będzie podstawą do wystawienia faktury.  
Zamawiający po wykorzystaniu danej pozycji przedmiotu umowy prześle Wykonawcy faksem lub pocztą  
elektroniczną protokół zużycia, który będzie podstawą do wystawienia faktury.  

3. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia dostarczy wraz z fakturą  
( nie dotyczy Wykonawcy, który wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem Platformy  
Elektronicznego Fakturowania ) na własny koszt implant ortopedyczny zgodny z zamówieniem i  
protokołem zużycia.  
a) Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie generowanego z systemu dokumentu WZ.  
     Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: …………………………………………………………… 
b) Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.  
c) Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach,  
     zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.  
d) W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do  
     natychmiastowego odbioru materiałów.  
e) W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty  
     począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. 

         f) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie  
     ważności najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.  
     Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to  
      produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne  
      opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.  

4.     Po zakończeniu realizacji niniejszej umowy Wykonawca odbierze od Zamawiającego na własny koszt  
implanty niewykorzystane przez Zamawiającego. Zwrot produktów może dotyczyć jedynie produktów  
w nienaruszonych opakowaniach producenta. 

5.     Na czas trwania umowy Wykonawcy nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu instrumentarium  
operacyjne niezbędne do wykonania zabiegu.  

 
                                  § 11. Odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy  

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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, Zamawiający może  
odstąpić  / wypowiedzieć / rozwiązać umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych  
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  
wykonania części umowy.  

2. Odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić  
jednostronnie w każdej chwili; w szczególności, w przypadkach :  
a) w trybie określonym w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  
b) w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do ich 
zaprzestania i naprawienia i wyznaczenia w tym celu dodatkowego 3-dniowego terminu. Powyższe przysługuje 
Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do jej zakończenia.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy/wypowiedzenia/ rozwiązania przez Zamawiającego,   Wykonawca otrzyma 
zapłatę wynagrodzenia za wykonanie części umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia 
wiadomości o spełnieniu się przesłanek.  

5. Zamawiający może odstąpić od umowy / wypowiedzieć / rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej  
jedna z następujących okoliczności:  
a) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy -  
      Prawo zamówień publicznych, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w art. 258  
     Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na  
     nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający  
     udzielił zamówienie z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  



 
 
6. W przypadku  zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia 

dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej 
zaoferowanej w ofercie. Okoliczność ta musi zostać wykazana przez Wykonawcę w sposób pewny. Ewentualnie 
w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia 
zamiennika w cenie przetargowej (jeżeli będzie to raziło rażącą strata dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi 
zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

7. Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy o kolejne 6 miesięcy w przypadku 
niewykorzystania całości wartości przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast do tego zobowiązany. 

 
                                                                                 § 12. Reklamacje  

1. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady, braki ilościowe  lub jakościowe jest niezgodny z 
umową, a w szczególności jeżeli: 
a) Jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności inny niż 

wymagany w opisie przedmiotu zamówienia, 
b) Jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone, 
c) Dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer referencyjny niż ten, który 

figuruje na fakturze, 
d) Dostarczono towar w opakowaniu innym niż wymienione w Załączniku nr 1A  do SWZ – formularzu 

asortymentowo – cenowym. 
2.  Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru w całości lub części do czasu zaoferowania przedmiotu 

umowy zgodnego z umową lub wolnego od wad.  
3. Zamawiający sporządza protokół reklamacji, który stanowić będzie podstawę wymiany wadliwego  

asortymentu na pozbawiony wad. O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze Zamawiający zawiadomi  
Wykonawcę pisemnie, za pomocą faksu na nr ...................................................... lub poczty elektronicznej na 
adres ...................................................@ ............................................. nie później niż w ciągu 2 dni od dnia 
zrealizowania  dostawy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia 
przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w całości lub w części jeżeli:  
a) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności inny niż  
     wymagany w opisie przedmiotu zamówienia,  
b) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z  
     obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,  
c) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer referencyjny niż ten, który  
     figuruje na fakturze, 

        d) dostarczono towar w opakowaniu innym niż wymienione w Załączniku Nr 1A do SWZ Formularzu  
    asortymentowo-cenowym.  

 
                                                               § 13. Zmiana postanowień umowy  

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  
 podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w 

         art.  455 z zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.  
 3.     Z uwzględnieniem zapisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących 

         aneksów:  
         3.1. aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 
                 zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu 
                 wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian,  
         3.2.  aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego    



                  wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
                  przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
 

3.3.    aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany  zasad podlegania ubezpieczeniu 
   społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub 
   zdrowotne. 

3.4.    aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany  zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
   do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  dn. 04.10.2018 o pracowniczych 
   planach kapitałowych, 
   - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

         Warunkiem wprowadzenia zmian , o których mowa w pkt.3.1, 3.2, 3.3 jest potwierdzenie powstania 
         okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
          wskazania wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia czy 
          zmiany składek na ubezpieczenie na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do  
          zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy. 
 

                                                                              § 14. Informacje poufne  

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do  
zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:  
a) wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od  
     Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,  
     zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej;  
b) wszelkich informacji dotyczących zamawiającego, obejmujących informacje stanowiące tajemnicę 
     przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16.04.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej  

           konkurencji (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1913);  
c)   informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.  
 
                                                                          § 15. Postanowienia końcowe  
1.   Strony zobowiązują się dołożyć starań w celu polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących  
      wyniknąć w trakcie realizacji umowy.  
2.   W przypadku braku porozumienia (zawarcia ugody) w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przez 
      jedną ze stron z propozycją polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron może dochodzić swoich praw 
      przed właściwym rzeczowo sądem dla siedziby Zamawiającego. Rozpoczęciem drogi polubownego 
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty. 
3.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa  
     polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo    
      zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013r o  
      przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Kodeksu Cywilnego t. j. Dz.U. 2020 
      poz. 935 ).  
4.   Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:  jeden egzemplarz dla  Wykonawcy 
      Wykonawcy, natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

          WYKONAWCA:                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 

 

 


