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Oznaczenie sprawy: PN – 56/17                     Załącznik Nr 4 do SIWZ 

          
            

                                Umowa  Nr __________/G- PSK/ 18   zawarta  w  Poznaniu  w  dniu ___________2018r.  

po wyborze oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na  podstawie art. 10 ust. 1,   art. 39 i nast.  ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r. - Prawo  zamówień  publicznych  (tekst 
jednolity Dz. U.  z  2017r. poz. 1579), oznaczonym  nr  sprawy  PN – 56/17,  rozstrzygniętym  dnia  ……..………..2018r.  

pomiędzy 

Ginekologiczno – Położniczym Szpitalem  Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego  
w Poznaniu  ul. Polna  33,  60-535  Poznań  wpisanym  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  
Rejonowy  Poznań - Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  
Nr  0000002866, REGON  000288840   reprezentowanym  przez: 

1. p. inż. Czesław Walkowiak – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych – na podstawie pełnomocnictwa z dnia  
30.07.2015r. udzielonego  przez Dyrektora Szpitala  

zwanym dalej Zamawiającym   

a 

…………………………………………………………………………………. działająca  na  podstawie  wpisu do ……………………………. 
Numer KRS: ……………………, REGON ……………………..,  NIP  ………………….. reprezentowanym  przez : 

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§  1  Przedmiot  umowy 

1. Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca  
zobowiązuje  się  dostarczyć  do  siedziby  Zamawiającego  przedmiot  umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa gazów medycznych szczegółowo opisanych w Części Nr ….. Załącznika Nr 1 
i Załącznika nr 3 do specyfikacji oraz  w  Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do Umowy. 

3. Załącznik  Nr 1 do Umowy  określa  rodzaj  nabywanych produktów, ilości  oraz  ich ceny jednostkowe. 

4. Szczegółowe  zasady  świadczenia  dostawy  określa: 
a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
b. Oferta Wykonawcy z  dnia  ………………….2018r. 
c. Formularz asortymentowo-cenowy  -  Załącznik  Nr 1 do Umowy. 
d. Opis przedmiotu zamówienia -  Załącznik Nr 2 do Umowy 
e. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

obowiązujące w GPSK UM dotyczące wszystkich dostawców towarów i materiałów  - Załącznik Nr 3 do 
Umowy. 

-  stanowiące  integralną  część  umowy. 

5. 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 1 i Załączniku Nr 2 do Umowy odbywać się będzie 
sukcesywnie w okresie  36 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od  dnia  _____________2018r. do  dnia  
______________2021r. na koszt i staraniem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w Poznaniu,  przy ul.  Polnej  33. 

2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminach i ilościach określonych 
w Załączniku Nr 2 do Umowy, na podstawie zamówienia złożonego w formie pisemnej lub telefonicznej 
potwierdzonej pisemnie przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji Remontów i Aparatury Medycznej 
GPSK UM.   

3. Dostawy w trybie awaryjnym będą realizowane w terminie  2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia 
przez Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 2. 

4. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę VAT zawierającą nazwę produktu, ilość, cenę, nazwę 
producenta/wytwórcy, którą doręczy tego samego dnia Zamawiającemu. Faktura winna zawierać również numer 
umowy, na podstawie której realizowana jest dostawa. W wyjątkowych przypadkach Wykonawca może 
dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę za pośrednictwem poczty, jednakże zobowiązany 
jest jednocześnie do dołączenia do każdej dostawy specyfikację towaru zawierającą ceny jednostkowe oraz 
numer umowy, której dostawa dotyczy. 
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W przypadku braku możliwości umieszczenia powyższych informacji na fakturze Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca zamieścił je w odrębnym dokumencie dołączonym do faktury. 

5. Umowa obowiązuje do terminu określonego w ust. 1 lub wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1.   

6. Wskazane w załączniku nr 1 do umowy ilości dla danego asortymentu są ilościami szacunkowymi. W związku z 

tym Zamawiający zastrzega, że przedmiot umowy realizowany będzie według faktycznych potrzeb, wskazane 

ilości w danej pozycji asortymentowej nie są wiążące, co oznacza, iż zamawiający może dokonywać swobodnej 

zmiany ilości pomiędzy pozycjami asortymentowymi określonymi w danej części zamówienia. Zamawiający 

będzie realizować przedmiot zamówienia do maksymalnej kwoty określonej w § 5 ust. 1. 

§  3  Obowiązki Wykonawcy 

1. Wraz z pierwszą dostawą gazów Wykonawca dostarczy: 

a. karty charakterystyki gazów technicznych, kalibracyjnych i czystych.  

b. Świadectwo Rejestracji Produktu Leczniczego, numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz 

Charakterystykę Produktu Leczniczego (dokument zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) – dotyczy gazów kwalifikowanych 

jako produkt leczniczy. 

c. instrukcję obsługi (w języku polskim) zaworu dozującego opisanego w Części nr 4. Dokumenty 

potwierdzające dokonanie zgłoszenia zaworu dozującego oraz zaworu wydechowego do Prezesa Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokumenty 

potwierdzające dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobów 

przeznaczonych do używania na tym terytorium (dotyczy Części nr 4). 

d. dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia zaworu dozującego oraz zaworu wydechowego do Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokumenty 
potwierdzające dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobów 
przeznaczonych do używania na tym terytorium (dotyczy Części nr 4). 

e. świadectwo kontroli jakości – wyniki badań czystości gazu (dotyczy Części nr 6). 

f. świadectwo jakości - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający parametry jakościowe 
dostarczanych gazów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu aktualnej kompletnej instrukcji obsługi nowego 
zbiornika, schematów instalacji dokumentacji technicznej, paszportu technicznego urządzenia, oznakowania 
numerycznego poszczególnych zaworów, elementów instalacji zgodnie z instrukcją wraz z dopuszczeniem do 
eksploatacji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi nowego zbiornika 
(dotyczy Części nr 6). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętów 
(dotyczy Części nr 3 i Części nr 4). 

§  4  Zasady współpracy i kontaktowania się Stron 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 
informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych w tym 
zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na 
piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się 
współdziałać w zakresie rozwiązywania sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy. 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego: 

a. w kontaktach w zakresie realizacji umowy oraz upoważnioną  do  sprawowania  bezpośredniego  nadzoru  
nad  jej realizacją  jest;  p. …………………….. tel. …………………., e-mail …………………………………………………………….. 

3. Osobą reprezentującą Wykonawcę  w kontaktach w zakresie  realizacji  umowy  jest; 

a. ………………………………………………………  tel. …………………………………………, e-mail …………………………………………….. 
 
4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa  w  ust. 2-3. 

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2-3 , dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, wraz z 
podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby 
zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust.2-3. 



 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

F1030 - Adm 

Wydanie 1 Strona 3 z 7 

Umowa dostawy 

 
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2-3, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

7. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią 
należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów 
telefonów, adresów poczty elektronicznej  oraz rachunków bankowych. Zmiana powyższych danych nie wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana 
powyższych danych, w przypadku  braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać 
negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres 
będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 5  Wartość  przedmiotu  umowy 

1. Maksymalne  wynagrodzenie  z tytułu  realizacji  umowy wynosi: 

a. netto:  ………………………….. zł,  słownie: …………………………………………………………………………………………………..zł.   

b. brutto:  ………………………. zł,  słownie: …………………………………………………………………………………………………….zł. 

4. Ceny jednostkowe produktów oraz stawki podatku VAT  określa Załącznik Nr 1 do umowy, stanowiący integralną 
jej część. 

5. Wartości, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 są zgodne z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę. 

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

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

 

§  6  Warunki  płatności 

1. Strony  ustalają, że  rozliczenie dostaw objętych  niniejszą  umową  będzie się odbywało za dostawę każdej partii 
towaru. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, za dostawę każdej partii towaru obliczane będzie w oparciu o ilości 
faktycznie dostarczonych produktów z uwzględnieniem cen jednostkowych przedstawionych w Załączniku Nr 1 
do Umowy stanowiącym  integralną jej część. 

3. Termin zapłaty, w jakim Zamawiający uiści wynagrodzenie Wykonawcy, za dostawę partii towaru, o której mowa 
w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na  konto Wykonawcy: 
……………………………………….  w terminie 60 dni, od dnia doręczenia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 781 16 21 484. 

5. 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. W przypadku, gdy stroną niniejszej umowy jest konsorcjum, dochodzenie należności od Zamawiającego jest 
możliwe wyłącznie przez tego członka konsorcjum, który faktycznie wykonywał dostawy (zakaz dochodzenia 
należności od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca). W razie, gdy w umowie 
ustanawiającej konsorcjum zawarty jest zapis, z którego wynika, że pomiędzy członkami konsorcjum istnieje 
solidarność wierzycieli, zapis taki nie jest skuteczny wobec Zamawiającego. 

 

§  7  Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie/ za pomocą  następującego podwykonawcy: 
…………………………………….. . 

3. Zamawiający każdorazowo żąda wskazania przez Wykonawcę  części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazwę firm podwykonawców. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia  następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca 
na żądanie zamawiającego  przedstawia oświadczenie, o których mowa w art. 25a  ust. 1 lub oświadczenia, lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw  wykluczenia  wobec tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę  lub zrezygnować z powierzenia wykonania  części zamówienia 
podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 
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§  8  Gwarancje  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 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia.  

3. 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  Obowiązki Wykonawcy wynikające z wdrożonego   zintegrowanego systemu zarządzania 

1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania (standardy 
akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, System Zarządzania Jakością zgodny  
z normą ISO 9001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000). 

2. Zamawiający informuje, że współpraca z Wykonawcą będzie podlegała ocenie. Ocena dokonana zostanie wg  
4 kategorii oceny: jakość produktu, szybkość dostawy, zgodność dostawy z umową, szybkość załatwienia 
reklamacji. O wynikach oceny Zamawiający będzie informował Wykonawcę na piśmie. 

3. Ocena dokonywana będzie co 12 miesięcy, a o wynikach oceny  Zamawiający będzie informował Wykonawcę  na 
piśmie. 

§  10  Kary  umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych 
w następujących  przypadkach i wysokości: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za niedostarczenie  przedmiotu  umowy  w  terminie,  o  którym  mowa  w  § 2  ust. 2  i ust. 3  w  wysokości  
2%  wartości  brutto  niedostarczonej partii zamówienia za  każdy  rozpoczęty dzień zwłoki, 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które  odpowiada  Wykonawca  
w wysokości  10%  wartości  umowy brutto określonej  w  §  5  ust. 1. 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej 
w wysokości 10 %  wartości brutto umowy określonej  w  §  5  ust. 1. 

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w §  8  ust. 1 w terminie 5 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  przez  Wykonawcę  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Zamawiający  
w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, za  wyjątkiem okoliczności  wymienionych  
w  art.  145  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych. 

3. W przypadku nieuiszczenia Wykonawcy należnego  wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek 
ustawowych. 

4. Strony niezależnie od  kar  umownych  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  prawa  
cywilnego  przewyższającego  kary  umowne. 

§  11 Odstąpienie  od  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 od umowy 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  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  jednostronnie  w  każdej  chwili;  
w szczególności,  w  przypadkach: 

a. w  trybie  określonym  w  art.  145  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień   publicznych, 

b. w  przypadku  trzykrotnego  dostarczenia  przedmiotu  umowy  niezgodnego  z  umową,  wadliwego,  złej  
jakości  lub  ze  zwłoką. 

Powyższe przysługuje Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do jej zakończenia. 

4. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne  inne  roszczenia  poza  roszczeniem o zapłacenie  za  
rzeczy  już  dostarczone  Zamawiającemu. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
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a) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d, 1e ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
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 rozwiązania umowy na zasadach wskazanych w ust. 5 wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§  12  Reklamacje 

1. W  przypadku  stwierdzenia,  że  przedmiot  dostawy  ma  wady  lub  jest  niezgodny  z  umową  Zamawiający  ma  
prawo  odmówić  odbioru  do  czasu  zaoferowania  przedmiotu  umowy  zgodnego  z  umową  lub  wolnego  od  
wad. 

2. 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. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  załatwienia  reklamacji  Zamawiającego  niezwłocznie,  nie  później  jednak  
niż  w  ciągu  14  dni  od  daty  otrzymania  zgłoszenia  o  wadzie. 

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odmowy  przyjęcia  towaru w całości  lub  w  części  jeżeli: 
a. jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone, 
b. dostarczono  towar  w opakowaniu innym niż  wymienione w Załączniku Nr 1 do Umowy, Formularzu 

asortymentowo-cenowym, 
c. przedmiot zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do 

Zamawiającego. 

§  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 umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności  o których  mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6, 
z zachowaniem zasad o których mowa w art. 144 ust. 1a – 1e ustawy Pzp. 

3. Z uwzględnieniem zapisu art. 142 ust. 5 w zw. z art. 144 ust. 1 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: 
a) 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, 

b) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 
Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 lit. a, b, c jest potwierdzenie powstania okoliczności 
w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania  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. 

4. Z uwzględnieniem zapisu art.  144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki 
tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 

a) aneks cenowy dopuszczający dwie zmiany ceny w okresie  obowiązywania umowy w oparciu o wysokość 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (wskaźnik średnioroczny) podanego w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, 
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z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy, 
druga  po upływie 24 miesięcy obowiązywania umowy. 

b) aneks dopuszczający zmianę  oznaczenia  przedmiotu umowy dotyczący  nazwy produktu, nazwy 
producenta pod warunkiem, że proponowany produkt  spełnia  wymagania  określone  przez  
Zamawiającego lub posiada lepsze parametry aniżeli produkt dotychczasowy. Dokonana zmiana możliwa 
jest przy zachowaniu niezmienności ceny wyrobu, 
 

c) aneks w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających 
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim 
zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
prawnego lub faktycznego, 

 
d) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły 

wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 
było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

 
e) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron, 

f) aneks w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przeksztalcenia, upadłości, restrukturyzacji 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. 

g) aneks dopuszczający wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w §2 ust. 1, w przypadku 
niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy wskazanej w §5 ust. 1 w pierwotnie określonym 
terminie, 

h) aneks dopuszczający powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy 
realizującego dostawy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on 
powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku 
wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla 
prawidłowego lub terminowego wykonania dostaw. 

 

5. W  celu  dokonania  zmian  zapisów  umowy  wnioskowanych  przez  Stronę,  zobowiązana  jest  ona  pisemnie  
wystąpić z  propozycją  zmiany  warunków  umowy  wraz z  ich  uzasadnieniem,  z  co najmniej dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. 

§ 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: 

       1.1.  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.); 

       1.2.   informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 

§ 15 Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych 

a. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 966) o ochronie 
danych osobowych. 

b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa 
w ust. 1, Zamawiający realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w w/w. ustawie. 

c. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają 
wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 
z 2004 Nr 100, poz. 1024) - jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych. 

d. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji niniejszej 
umowy. 

e. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych Osobowych 
o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 
niniejszej umowy. 

f. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych umożliwia Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych.. 

g. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 
stwierdzenia narażenia lub naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych. 
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h. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Wykonawca  zobowiązany jest do zwrotu 

powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych drugiej stronie oraz usunięcia w rozumieniu art. 7 ustawy 
wszelkich kopii tych danych, będących w jego posiadaniu, nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia niniejszej umowy. Obowiązek powstaje w przypadku pisemnego powierzenia wykonawcy danych 
osobowych. 

§ 16  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 jedna ze 
stron z propozycja polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron może dochodzić swoich praw przed 
właściwym rzeczowo sądem w Poznaniu.. 

2. W sprawach nie uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  prawa  
polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  
zamówień  publicznych  (tj.   Dz. U.  z  2017r.  poz. 1579).  

3. Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach  na  prawach  oryginału;  trzy dla  
Zamawiającego,  jeden  dla  Wykonawcy.   

 

         Zamawiający:                                   Wykonawca: 


