
Załącznik nr 6 do SWZ 

 

UMOWA NR …….. 

 

na dzierżawę nowego analizatora hematologicznego z rozdziałem CBC+5 DIFF i CBC wraz z dostawą 

odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań na potrzeby 

Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. 

z o.o. 

  

zawarta dnia ………….. roku w Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. pomiędzy:  

  

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, ul. Chopina 29, 

78-200 Białogard, KRS 0000525422, REGON: 3020002009, NIP: 33103125700000 zarejestrowanym 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez:  

1) Sebastiana Balcerzak  – Prezes Zarządu  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”, zwanych łącznie „Stronami”.  

  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.), zawarta została umowa o poniższej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia obejmującego, w 

szczególności: 

1) montaż, podłączenie analizatora do sieci, uruchomienie, oddanie do eksploatacji i dzierżawę 

analizatora w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, 

2) dostawę odczynników i materiałów zużywalnych (zwanych dalej: odczynnikami), zgodnie z 

formularzem cenowym stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, 

3) szkolenie personelu, w zakresie eksploatacji i obsługi dzierżawionego urządzenia oraz 

interpretacji wyników badań,  



4) przeglądy i serwis dzierżawionego analizatora.  

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że będące przedmiotem umowy odczynniki są nowe, 

należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, wad prawnych i roszczeń osób 

trzecich.  

3. Wykonawca zapewnia, że dzierżawiony analizator i odczynniki spełniają wymagania zawarte 

w przepisach prawnych, w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1565 z późn. zm.) - w tym posiadają ważne i aktualne na dzień 

otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli 

dotyczy) deklaracje zgodności, certyfikat CE, certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, 

instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został 

zgłoszony/wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o 

wyrobach medycznych - za wyjątkiem przypadku, gdy dla danego urządzenia lub odczynników 

nie ma obowiązku spełniania wymogów  wynikających z  ww. ustawy.   

4. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem należytej staranności, a także na 

warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do 

umowy oraz złożonej ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

5. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania 

z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, w zakresie, którego Zamawiający 

przewiduje zwiększenie ilości odczynników w ilości nie większej niż 30% zamówienia 

podstawowego.   

6. Zamawiający w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega możliwość zwiększenia ilości 

odczynników w ramach niniejszej umowy ponad zakres podstawowy zamówienia. 

Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa 

opcji (określonego w § 1 ust. 5), zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami 

finansowymi. Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi 

zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie 

jest gwarantowany do realizacji. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego 

zamówienia) nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu 

do niniejszej umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak 

zakres podstawowy.   

7. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem 

Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego 



udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.   

8. Przedmiotowe prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / 

fragmentarycznie / sukcesywnie, przy czym może zostać zrealizowane nie później niż w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji (w 

zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po 

upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.   

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, jednak nie 

więcej niż o 50 % w stosunku do szacunkowej ilości objętych umową dla zakresu 

podstawowego. W przypadku gdyby ograniczenie zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 

50 %, Zamawiający w ostatnim okresie rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie 

(pomniejszone o koszty, których Wykonawca nie poniósł z uwagi na brak realizacji części 

zamówienia a w szczególności koszt zakupu odczynników od producentów) do kwoty 

odpowiadającej minimalnej wielkości zamówienia - nie dotyczy to jednak ograniczenia 

zamówień z powodu wstrzymania przez Zamawiającego realizacji zabiegów z powodu 

okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARSCoV-2 lub 

choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).  

  

  

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

Przedmiot umowy będzie realizowany przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu na dostawę 

analizatora lub do wyczerpania całkowitej kwoty przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1.  

  

§ 3 

DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA I ODBIÓR ANALIZATORA ORAZ SZKOLENIE 

PERSONELU 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć analizator na swój koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Chopina 29 lub ul. Szpitalna 7 (Laboratorium, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym) w Białogardzie oraz zamontować, zainstalować, uruchomić 

urządzenie i wykonać wszystkie niezbędne czynności do prawidłowego działania urządzenia 

w terminie maksymalnie do 10 dni (dziesięciu dni) od dnia zawarcia umowy, jak również 

przeszkolić wskazany personel Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  

§ 5 ust. 1 umowy i zainstalować analizator nie później niż 5 dni od daty dostarczenia do 



siedziby Zamawiającego. Termin (data) dostarczenia i instalacji powinien być określony przez 

Wykonawcę  i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie, przy czym parametry i 

wyposażenie analizatora powinny odpowiadać charakterystyce technicznej określonej w SWZ 

oraz ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z 

wyposażeniem, podłączenie do sieci oraz prawidłowe uruchomienie jego funkcji.  

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za analizator, w tym ryzyko jego uszkodzenia 

lub utraty do czasu jego odbioru przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

analizatora wszelkie dokumenty niezbędne do jego właściwego używania, w szczególności: 

instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty dopuszczające analizator do używania 

wymagane przepisami prawa.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnego szkolenia personelu 

Zamawiającego. Szkolenie personelu musi zapewnić niezbędną wiedzę teoretyczną  związaną 

z użytkowaniem, eksploatacją urządzenia i interpretacją wyników oraz praktyczną w zakresie 

poprawnej eksploatacji, które prowadzone będzie przez wykwalifikowaną kadrę, tj. 

techników/serwisantów z uprawnieniami licencyjnymi producenta urządzenia. Szkolenia 

winny być kompleksowe i obejmować wszelkie zagadnienia, które są niezbędne do 

prawidłowej eksploatacji analizatora oraz zinterpretowania wyniku.   

7. Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone do 2 dni roboczych od daty instalacji analizatora. 

Szkolenie może być przeprowadzone w innym terminie po uprzednim jego uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do 

realizacji szkolenia materiały (w tym pakiety startowe odczynników) oraz dojazd i przyjazd 

wraz z zakwaterowaniem dla kadry szkoleniowej.  

9. Na szkolenie personelu Zamawiającego zostanie przeznaczony czas niezbędny do nabycia 

przez pracowników umiejętności obsługi analizatora.   

10. Czynności odbioru analizatora obejmują sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania w 

odniesieniu do wszystkich funkcji.   

11. Za dzień wykonania czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie uważa się wydanie 

przedmiotu zamówienia osobie upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru urządzenia 

potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym po dokonaniu wszelkich czynności 

niezbędnych do prawidłowego działania analizatora oraz przeprowadzeniu szkolenia.  

12. Protokół zostanie podpisany przez Strony po stwierdzeniu, że analizator funkcjonuje 

prawidłowo w pełnym zakresie funkcji określonych w instrukcji obsługi oraz określonych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy.  



13. W przypadku, gdy analizator nie działa prawidłowo lub nie spełnia wymagań określonych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy lub w 

przypadku stwierdzenia niezgodności (wad, usterek) w trakcie odbioru, o którym mowa w ust. 

11 Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, na swój kosz i ryzyko, w ustalonym przez 

strony terminie, nie dłuższym jednak niż 1 dzień.   

14. W przypadku nie dostosowania się do zaleceń, o których mowa w ust. 13, Zamawiający ma 

prawo odmowy podpisania protokołu, ze wszystkimi konsekwencjami, które wiążą się z taką 

odmową.   

15. Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej LAB 3000. 

16. Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości aparatów będzie przeprowadzona min 1 raz dziennie 

na dwóch poziomach przez cały okres trwania umowy. 

17. Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 13485. 

 

§ 4 

MIEJSCE I WARUNKI DOSTAWY ODCZYNNIKÓW 

 

1. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, z 

dostawą do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie u Sp. z o.o. z siedzibą ul. 

Chopina 29 lub ul. Szpitalna 7 – Laboratorium (do uzgodnienia w trakcie składania 

zamówienia), 78-200 Białogard, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Zamówienia cząstkowe na dostawę odczynników, uzależnione od bieżącego zapotrzebowania 

Zamawiający prześle do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

…………… lub fax …………… Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień 

bezpośrednio na platformie internetowej Wykonawcy.  

3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania zamówień i odbioru przedmiotu 

zamówienia jest: ……………, tel.: ……………, e-mail: …………… lub inna osoba do tej 

czynności upoważniona.   

4. Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do wykonywania oznaczeń 

CBC oraz CBC + 5 DIFF na analizatorze hematologicznym będzie się odbywała od 3 do 5 dni 

roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu 

wolnym od pracy, tj. w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy lub poza 

godzinami pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie 

5. Wykonawca dostarczy odczynniki:  

1) wraz z dokumentami dopuszczającymi do użytkowania w placówkach służby zdrowia, 

2) o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych odczynników, 

umieszczonym na opakowaniu - termin przydatności do użycia produktów będących 



przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, z 

wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy. W 

przypadku dostarczenia partii odczynników o terminie przydatności krótszym niż wskazany 

wcześniej Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie i bezpłatnie wymienić odczynniki z 

terminem przydatności wskazanym w zdaniu poprzednim),  

3) każda dostawa odczynników musi być zaopatrzona w etykiety umożliwiające oznaczenie 

odczynników co do tożsamości 

4) na opakowaniach zbiorczych powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa 

producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, 

termin przydatności do użycia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać zamówione partie odczynników odpowiednim 

transportem w opakowaniach, zapewniających należyte zabezpieczenie jakościowe 

odczynników przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami etc., zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa i warunkami określonymi przez producenta. 

7. Dostawy odczynników będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby 

Zamawiającego wraz z rozładunkiem do wskazanego pomieszczenia. Zamawiający potwierdzi 

realizację dostawy podpisując protokół. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru danej części lub całości zamówienia, 

jeżeli zostaną stwierdzone:  

9. niezgodności odczynników ze złożonym zamówieniem lub załącznikiem nr 1 lub załącznikiem 

nr 2 do niniejszej umowy,  

a) naruszenia lub uszkodzenia opakowania zewnętrznego, w którym odczynniki będą 

dostarczane do Zamawiającego bądź zabrudzenia opakowań poszczególnych 

odczynników,  

b) braki ilościowe odczynników w stosunku do złożonego zamówienia.   

10. W przypadku odmowy odbioru odczynników, o którym mowa w ust. 8 przyjmuje się, że 

Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do tej części zamówienia, której odbioru 

odmówiono.  

11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na stanie magazynu ilości asortymentu zapewniające 

płynność dostaw. W przypadku transportu i dostarczenia towaru przez firmę przewozową towar 

musi być wyraźnie opisany z wyszczególnieniem nazwy towaru oraz miejsca dostawy.   

12. W przypadku braku asortymentu wskazanego w załączniku nr 1, Wykonawca zobowiązuje się 

do natychmiastowego poinformowania o tym Zamawiającego (w tym na adres e-mail: 

………………..) oraz zapewnienia odpowiednika w terminie jak w ust. 4, w cenach nie 

wyższych niż ceny wskazane w ofercie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na 

dostawy danego odpowiednika.    



13. W przypadku braku możliwości sprzedaży odczynników objętych umową, Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej 

części zamówienia, bez obowiązku nabycia od Wykonawcy odczynników dostarczonych po 

terminie. W takim przypadku Wykonawca pokryje dodatkowe koszty, jakie Zamawiający 

poniesie z powodu zwłoki w realizacji określonej partii zamówienia odczynników, np. różnicę 

w cenie przekraczającą wartość odczynników określoną w umowie (wraz z pokryciem kosztów 

transportu odczynników do Zamawiającego).  

§ 5 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wynosi …………….. zł netto + należny podatek 

VAT (tj. …………….. zł), czyli łącznie brutto …………….. zł (słownie: 

…………………………………………….. zł) i nie stanowi wartości ostatecznego 

wynagrodzenia Wykonawcy, lecz jest jedynie wartością orientacyjną, natomiast ostateczne 

wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od ilości miesięcy czynszu dzierżawnego 

analizatora oraz faktycznie dostarczonych odczynników oraz obowiązującej stawki podatku od 

towarów i usług VAT.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty 

związane z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczność i źródła ich powstania, 

w tym ryzyko Wykonawcy z tytuły nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym koszt, transportu, rozładowania, montażu, uruchomienia, dzierżawy 

analizatora, szkolenia, ubezpieczenia, gwarancji, usług serwisowych i wszelkie inne czynności 

wymagane od Wykonawcy zgodnie  z treścią SWZ i niniejszą umową.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za faktycznie dostarczone odczynniki 

i ilość miesięcy czynszu dzierżawnego analizatora, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi 

w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy.   

4. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur za poszczególne dostawy odczynników 

w terminie …. dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

potwierdzonej właściwą kopią formularza zamówienia - przelewem na konto Wykonawcy, 

wskazane każdorazowo na wystawionej fakturze.  

5. Czynsz dzierżawny będzie płatny za każdy zakończony miesiąc w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego - przelewem na 

konto Wykonawcy, wskazane każdorazowo na wystawionej fakturze.  



6. Płatność pierwszego czynszu dzierżawnego - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, przy czym 

kwota czynszu będzie obliczona proporcjonalnie do ilości dni (tj. czynsz obliczony za okres od 

dnia podpisania protokołu odbioru do końca miesiąca za który dany czynsz przypada).   

7. Płatność ostatniego czynszu dzierżawnego w terminie 30 dni od dnia otrzymaniu prawidłowo 

wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego, przy czym kwota czynszu będzie obliczona 

proporcjonalnie do ilości dni (tj. czynsz obliczony za okres od pierwszego dnia ostatniego 

miesiąca obowiązywania umowy do dnia zakończenia umowy).  

8. W przypadku wystawienia faktury (faktury korygującej) niezgodnie z zawartą umową lub 

przepisami podatkowymi termin płatności faktury rozpocznie swój bieg od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury korygującej.  

9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych.  

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej 

płatności, Wykonawca ma obowiązek dokonywania odpowiednich oznaczeń na fakturze oraz 

przyjęcia płatności w ramach mechanizmu MPP.  

12. Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być ujawniony w wykazie 

podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

13. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze nie jest numerem 

rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w białej liście podatników VAT, Zamawiający 

wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z 

niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer 

rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i białej liście podatników VAT będą zgodne. 

(Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być ujawniony w wykazie 

podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).  

14. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno – prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666) Wykonawca może przesłać 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której mowa w ww. 

ustawie, a w takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do jej odebrania za 

pośrednictwem tejże platformy. Możliwość wyboru tej formy komunikacji dotyczy także 

podwykonawców.  

15. Zamawiający i Wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty 

elektroniczne za pośrednictwem platformy, jeśli druga strona wyrazi na to zgodę.  



16. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, 

poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz 

bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po 

uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o 

działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

 

§ 6 

SERWIS ANALIZATORA 

1. Obsługa serwisowa analizatora:  

a) Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaoferowanej ceny brutto do naprawy analizatora w taki 

sposób, by po naprawie analizator prawidłowo działał w zakresie wszelkich wymaganych 

funkcji.  

b) Zgłoszenia nieprawidłowego działania analizatora, Zamawiający dokonuje na piśmie 

przesłanym do Wykonawcy faksem na nr …………… lub adres e-mail: ……………..  

c) Czas reakcji od zgłoszenia awarii do przyjazdu techników do 24 godzin w dni robocze. W dni 

wolne od pracy Zamawiający będzie mógł zgłosić awarię bezpośrednio do inżyniera serwisu 

oraz uzyskać pomoc zdalną.  

d) W przypadku gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie wskazanym w pkt. c) Wykonawca 

pokryje koszty badań, które Zamawiający będzie musiał wykonać (sam lub zlecić) w sytuacji 

awarii analizatora do czasu dostarczenia analizatora zapasowego.  

e) W przypadku, kiedy naprawa nie zostanie dokonana w terminie 24 godzin w dni robocze od 

daty zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania w ciągu 

następnych 24 godzin analizatora zapasowego posiadającego co najmniej taki sam zakres badań 

jak analizator. Analizator zapasowy będzie kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi 

ujętymi w załączniku nr 1 do umowy.  

f) Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaoferowanej ceny brutto do udzielania telefonicznych 

porad dotyczących eksploatacji analizatora pod numerem telefonu ………………...  

g) Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaoferowanej ceny brutto do okresowej konserwacji 

analizatora i wykonywania jego badań technicznych. Częstotliwość wymaganych okresowych 

konserwacji analizatora wynika z zaleceń producenta.  

h) W czasie trwania umowy koszty wszystkich napraw analizatora, dojazdu i czasu pracy 

serwisanta oraz koszty wymiany części zużywalnych pokrywa Wykonawca.   

i) Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu uprawniają do 

wymiany danego elementu (wchodzącego w skład analizatora) na nowy.  



j) Jeżeli Wykonawca nie usunie awarii poprzez naprawę lub wymianę elementu w ciągu 10 dni 

roboczych od zgłoszenia awarii, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, 

wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.  

k) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpośredniego telefonicznego 

kontaktu z serwisantem przez 7 dni w tygodniu 24 h pod numerem telefonu 

………………………………...… (bez konieczności łączenia się z centralą firmy itp.)  

  

§ 7 

GWARANCJA, REKLAMACJA 

1. Wykonawca gwarantuje, że dzierżawiony analizator wraz z systemem informatycznym 

stanowiący przedmiot umowy objęty jest gwarancją na cały czas trwania umowy.  

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i awarie wynikłe z niezachowania 

należytej staranności właściwej dla dzierżawcy.  

3. Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego określa załącznik nr 1 do umowy oraz niniejsza 

umowa.   

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone odczynniki na okres wskazany 

przez producenta, jednakże nie krótszy niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.  

5. Analizator i odczynniki muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty i dopuszczenia 

do stosowania (o ile dotyczy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na każde 

wezwanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego wymogu. Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić dokumenty w terminie 3 dni od dnia wezwania.  

6. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić 

bezzwłocznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację (jeżeli wada 

nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) i wymienić reklamowane 

odczynniki na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od uzyskania informacji o powyższym 

od Zamawiającego, na swój koszt.  

7. W przypadku wad ukrytych przedmiotu, a ujawnionych po jego użyciu przez Zamawiającego, 

Wykonawca jest obowiązany do wymiany (w miarę możliwości) zakupionego przedmiotu na 

przedmiot wolny od wad oraz do naprawienia szkody, jaka z tego tytułu wynikła dla 

Zamawiającego.  

8. W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu 

odczynników.  

9. W przypadku stwierdzenia różnic ilościowych (ilości asortymentu niezgodnej ze złożonym 

zamówieniem) Zamawiający niezwłocznie (faxem lub mailem) powiadomi o tym Wykonawcę, 



który rozpatrzy reklamację dotyczącą różnic jw. w ciągu 3 dni roboczych od informacji o 

powyższym.  

10. Wszelkie koszty związane z procedurą reklamacyjną (w tym koszty zwrotu zareklamowanych 

odczynników) ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy pomyłka wyniknie ze strony 

Zamawiającego lub gdy reklamacja okaże się niezasadna.  

  

 

 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE 

UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) odstąpienia od umowy, jej wypowiedzenia lub natychmiastowego rozwiązania z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1;  

b) za zwłokę w dostawie i uruchomieniu analizatora powstałą z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 0,4% łącznego wynagrodzenia umownego brutto w zakresie czynszu 

dzierżawnego analizatora w okresie 36 miesięcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w dostawie odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli w 

terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 0,2% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie 

wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru 

niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w 

niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 7 w wysokości 0,2% wartości brutto 

wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,4% 

wynagrodzenia umownego brutto w zakresie czynszu dzierżawnego analizatora w okresie 36 

miesięcy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

f) za zwłokę w czasie reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii dzierżawionych urządzeń do 

momentu przyjazdu techników w terminie określonym w § 6 w wysokości 0,4% wartości 

miesięcznej brutto wynagrodzenia umownego wskazanego w załączniku nr 1 do SWZ 

(formularza ofertowego), jako wynagrodzenie za dzierżawę urządzenia - za każdą godzinę 

spóźnienia;  

g) za zwłokę w czasie reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii systemu do momentu przyjazdu 

techników w terminie określonym w § 6 w wysokości miesięcznej 0,4% wynagrodzenia 



umownego brutto wskazanego w załączniku nr 1 do SWZ (formularza cenowego), jako 

wynagrodzenie za dzierżawę urządzenia - za każdą godzinę spóźnienia;  

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

4. W przypadku niemożności dokonania potrącenia, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy [w tym 

w sytuacji gdy znajdzie zastosowanie art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1842 ze zm.) oraz w przypadku kar umownych naliczonych przez Wykonawcę, kary umowne 

będą płatne w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia stronie zobowiązanej do 

zapłaty kary umownej stosownej noty obciążeniowej.  

5. Strony umowy maja prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie.  

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia lub usunięcia 

wad, kary umowne będą liczone od nowych terminów.  

  

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Na podstawie postanowień umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w 

części bez wyznaczenia terminu dodatkowego, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia 

o odstąpieniu, w przypadku: 

a) ogłoszenia likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,  

b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności, 

powodująca, że wykonanie umowy w całości lub w części nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu (art. 456 PZP). Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi trzydzieści 

(30) dni licząc od dnia zaistnienia podstawy odstąpienia. Odstąpienie staje się skuteczne z 

chwilą doręczenia oświadczenia drugiej Stronie.  



3. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej 

wskazanych okoliczności, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach:  

a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy Pzp,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:   

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w wyznaczonym terminie, pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania,   

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, niezależnie od podstawy odstąpienia, wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie i wskazanie 

podstaw prawnych odstąpienia.   

6. Odstąpienie od umowy, niezależnie od podstawy odstąpienia i Strony, która odstąpiła, nie 

powoduje utraty przez umowę mocy w zakresie postanowień dotyczących odpowiedzialności 

Wykonawcy i postanowień dotyczących przewidzianych umową kar umownych, które stały się 

należne (niekoniecznie wymagalne) do dnia odstąpienia od umowy bądź, które zostały 

zastrzeżone na wypadek odstąpienia od umowy.  

7. Zamawiający ma prawo również do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym również w sytuacji, gdy Wykonawca w szczególności:  

a) trzykrotnie nie wymieni zareklamowanych odczynników wadliwych w terminie określonym w 

§ 7, lub  

b) trzykrotnie dostarczone przez niego odczynniki będą wadliwe, lub  

c) nie zrealizuje terminowo 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, lub  

d) nie dostarczy na wezwanie Zamawiającego, dokumentów dopuszczających analizator i 

odczynniki do użytku w placówkach ochrony zdrowa lub innych dokumentów wymaganych 

prawem  – z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

8. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający zaprzestanie realizacji 

zabiegów, do których odczynniki i analizator będący przedmiotem umowy jest 



wykorzystywany (a w szczególności w przypadku wygaśnięcia umowy z NFZ na realizację 

zabiegów operacji zaćmy).  

 

§ 10 

ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z realizacją dzierżawy analizatora,  dostaw 

odczynników oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać w drodze korespondencji 

pisemnej doręczanej adresatom, przy użyciu kuriera, listu poleconego, poczty elektronicznej, 

faksu na następujące adresy: 1) Dla Wykonawcy:  

Nazwa    

Adres    

Telefon    

Fax    

e-mail    

  

2) Dla Zamawiającego:  

Nazwa    

Adres    

Telefon    

Fax    

e-mail    

2. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności w 

związku z niniejszą umową w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu 

zapewnienia należytego i terminowego wykonania niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji 

dostawy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania zapytania.  

4. Każda ze stron upoważni Przedstawicieli, którzy będą upoważnieni do podejmowania 

wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej umowy, wiążących Stronę, która ich 

ustanowiła, Przedstawiciele Stron nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby 

zobowiązania Stron wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności nie są umocowani do 

reprezentowania Stron przy dokonywaniu zmian do niniejszej umowy.   

5. Do kontaktów (obowiązuje język polski), w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy, 

Strony upoważniają: 

1) Wykonawca:   ……………………………………………………  



2) Zamawiający:   ……………………………………………………  

6. Zmiana osób wymieniowych w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy.  

7. Zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający może upoważnić do kontaktów, o których mowa w 

ust. 5 inne osoby, o czym zawiadamia pisemnie Stronę umowy bez konieczności zmian treści 

umowy.  

  

§ 11 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach określonych w 

niniejszym paragrafie.  

1) Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu, 

który dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiana może nastąpić w 

przypadkach określonych poniżej:  

a) zmiany danych Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy 

prawnej itd.),  

b) zmiany miejsca realizacji umowy czy umówionych terminów,  

c) zmiany objętych umową odczynników na odpowiedni równoważny asortyment, przy 

zachowaniu ich parametrów techniczno-jakościowych (co najmniej jak dotychczas 

dostarczane) w przypadku udokumentowanego przez Wykonawcę wstrzymania lub 

zakończenia produkcji odczynników objętych umową, wprowadzenia modyfikacji w 

dostarczanych odczynnikach skutkujących polepszeniem ich jakości/ funkcjonalności, przy 

czym Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego zarówno o 

terminie wstrzymania lub zakończenia produkcji jak również o terminie wznowienia 

produkcji zakontraktowanych odczynników.  

Dostawy odczynników zamiennych, wprowadzonych do umowy na podstawie ust. 1 pkt. 

pkt 1) lit. c)   realizowane są przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy z zachowaniem 

wszystkich jej warunków, w tym cen na poziomie nie większym niż ceny dotychczasowe, 

z wyłączeniem waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianej w kolejnych 

ustępach.  

d) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta przy czym zmiana cen 

jednostkowych produktów odbywa się z zachowaniem zasady proporcjonalności  w 

stosunku  do ceny objętej umową;  

e) zmiany technologiczne bądź konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych ze względu na zamiany 

obowiązującego prawa, normy etc.,  



f) zmiany objętego umową analizatora na odpowiedni równoważne urządzenie, przy 

zachowaniu parametrów techniczno-jakościowych (co najmniej jak dotychczas 

dostarczanego),  

g) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy PZP i 

zostały dopuszczone art. 455 ustawy PZP,  

h) zmiany umowy w zakresie podwykonawstwa.  

2) Strony dopuszczają możliwość zmiany czasu obowiązywania umowy poprzez:  

a) przedłużenie czasu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania w czasie trwania 

umowy szacunkowej wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 do czasu 

zrealizowania wartościowego pozostałej części kwoty przeznaczonej do zapłaty za 

wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, w przedłużonej 

umowie nie mogą się różnić od cen, określonych przez Wykonawcę w formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z wyłączeniem waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianej w kolejnych ustępach,  

b) zwiększenie o nie więcej niż 10% wartości szacunkowej umowy brutto, o której mowa w § 

5 ust. 1, zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP, w takim przypadku Zamawiający zastrzega 

możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy, poprzez jego wydłużenie na okres do 

4 lat od daty zwarcia umowy, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, nie mogą się różnić 

od cen, określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszej umowy, z wyłączeniem waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy 

przewidzianej w kolejnych ustępach,  

c) skrócenie czasu obowiązywania umowy w przypadku wyczerpania szacunkowej wartości 

umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, przed terminem zakończenia umowy, 

określonym w § 2.  

d) wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, 

niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, 

które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy 

– przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia 

się okoliczności siły wyższej do opóźnienia.  

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia 

Wykonawcy stosownie do czasu trwania tych okoliczności.   

3) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   



b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 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,   

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3) pkt. a), wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku 

od towarów i usług lub podatku akcyzowego.  

5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3) pkt. b), Wykonawca zobligowany będzie 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla 

których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 

zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania 

zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego 

wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.  

6) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3) pkt. c) i d), Wykonawca zobligowany będzie 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla 

których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z 

przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę 

wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, 

jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad 

wskazanych w ust. 3) pkt. c) i d), przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

7) Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3), 

jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy 

najpóźniej w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający 

dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją 

kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji.   

8) Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że 

zmiana przepisów, wskazanych w ust. 3), będzie miała wpływ na koszty wykonania przez 

niego zamówienia.  



9) Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze 

strony Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się 

do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na 

wezwanie Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego 

wniosku, informacji i wyjaśnień zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień 

przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania  na adres właściwy dla doręczeń 

pism dla Wykonawcy.  

10) W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać 

co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów.  

11) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt. 9), Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 

niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów 

przywołanych w ust. 3), mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 

w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; 

rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. Jeżeli w trakcie trwania 

procedury opisanej powyżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że zmiany przywołanych w 

ust. 3) przepisów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.  

12) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę 

i nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

13) Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w całym okresie realizacji zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 3) powyżej, na 

poziomie do 10 % ceny wybranej oferty.  

2. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.  

2) Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:  



a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 15% w 

stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,  

b) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić 

nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zamówienia,  

c) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia 

wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany ceny materiałów lub 

kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący 

czy nastąpiły zmiany cen lub kosztów i w jakiej wysokości,  

d) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia 

od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający 

dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz 

zasadami sporządzenia takiej kalkulacji,  

e) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub 

kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania 

oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,  

f) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. d), Strona umowy, której 

przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego 

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; 

wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze 

stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,  

g) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego 

wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień 

przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń 

pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,  

h) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.  

i) pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż 

po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia - z  uwzględnieniem 

początku okresu waloryzacji, wskazanego w  pkt 2 lit. b) powyżej. Każda kolejna 

waloryzacja dokonywana będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie 

wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.   



j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy.  

k) Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których 

mowa w ust. 2 powyżej, na poziomie 5% ceny wybranej oferty.  

3. Dopuszczalna jest zmiana umowy, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego 

wykonawcę:   

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy,   

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców.  

4. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

5. Warunki dokonywania zmian:  

a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,  

c) wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

  

§ 12 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w części dotyczącej 

….……………..   

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz 

osób trzecich z pomocą których wykonuje zobowiązanie w takim samym stopniu, jakby to były 

działania lub zaniechania jego własne.   

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawstwa.  

  



 

§ 13 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:  

1) Umowa,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),  

3) Oferta wybranego Wykonawcy,  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Językiem umowy będzie język polski.  

5. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania 

reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z 

konkretnym żądaniem, które powinno zawierać podstawę prawną i uzasadnienie. Druga strona 

ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna względnie brak 

odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania 

roszczenia i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego.  

6. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

8. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:  

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy,  

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy.  

  

  

 ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA:  

    

    

    

 .........................................................                             .........................................................  

 (upoważnieni przedstawiciele)                                              (upoważnieni przedstawiciele)  

  

  

 


