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ZAŁĄCZNIK NR 4 

Projekt Umowy 

(zapisy zostaną uzupełnione zgodnie z treścią złożonej oferty- z uwzględnieniem podziału zamówienia na części) 

 

Zawarta w dniu   .......................  roku pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, REGON: 

170711628, NIP: 578-24-90-793, zwaną w treści umowy ”ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 

1. dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni - Rektor, 

2. mgr Elżbietę Jakiel    - Kwestor, 

a,  ................................................................................. , z siedzibą: ………………………………………, REGON: 

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

NIP: .............................................................................. , zwanym w treści umowy ”WYKONAWCĄ” 

reprezentowanym przez: 

 ...................................................................... - ………………………….. 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu  

nr ZP/PN/2312/15/1208/2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129) – dalej PZP, o następującej treści: 

Ilekroć w niniejszej umowie i załącznikach do niej jest mowa o: 

- SWZ- należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia w postępowaniu  

nr ZP/PN/2312/15/1208/2021 wraz z załącznikami, 

- OPZ - należy przez to rozumieć Opis przedmiotu zamówienia złożony w postępowaniu jw., stanowiący 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do umowy, 

- ofercie Wykonawcy- należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy, w tym Formularz oferty, złożoną w 

postępowaniu jw., stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 1 do umowy, 

- ustawie PZP- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021. 1129), 

- Kodeksie cywilnym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U.2019.1145 z późn. zm.),  

- ustawie o podatku od towarów i usług - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U.2020.106 z późn. zm), 

- cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 z późn. zm.), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby 

niebędącej przedsiębiorcą, 

- Projekcie należy przez to rozumieć Projekt pn. „KSZTAŁCENIE 4.0”, nr umowy POWR.03.05.00-

00.Z103/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1   

1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu bezpieczeństwa sieci dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Elblągu zgodnie z wymogami, kryteriami oraz parametrami technicznymi podanymi w SWZ, OPZ oraz w 

ofercie Wykonawcy. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „KSZTAŁCENIE 4.0”, nr umowy POWR.03.05.00-

00.Z103/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 2   

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 1 kpl. systemu bezpieczeństwa sieci dla Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. 

Wojska Polskiego 1, na własny koszt i ryzyko Wykonawcy,  z zastrzeżeniem ust. 7,  w terminie określonym w 

§ 6. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym wymagane parametry urządzeń/oprogramowania oraz warunki 

gwarancji i serwisu określone zostały w OPZ. 

3. Zamawiający wymaga, aby w związku z realizacją przedmiotu umowy: 

mailto:zp@pwsz.elblag.pl


 

………………………………………………………………. 
Dział Zamówień Publicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10, zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 2 z 7 
 

a) powstałe odpady były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych dokumentów na żądanie 

Zamawiającego, 

b) Wykonawca zabezpieczył w sposób zapobiegający jakimkolwiek zniszczeniom, degradacji bądź 

dewastacji wszelkie mienie ruchome i nieruchome będące własnością Zamawiającego, związane z 

realizacją przedmiotu umowy, 

c) Po zakończeniu dostawy Wykonawca przekazał ww. mienie Zamawiającemu w stanie niepogorszonym, 

d) Wykonawca zorganizował i realizował przedmiot umowy w sposób zapewniający ciągłość pracy 

Zamawiającego.  

e) Do czasu przekazania sprzętu tj. protokolarnego odbioru w miejscu przeznaczenia ryzyko wszelkich 

niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 

4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru danego etapu usługi z zastrzeżeniem pkt. 3).   

1) Zatwierdzony przez Zamawiającego bez uwag protokół zdawczo odbiorczy stanowić będzie podstawę 

rozliczenia z Wykonawcą. 

2) W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w zakresie danego etapu zamówienia, w tym w przypadku 

stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest: 

a) niezgodny z OPZ lub nie jest kompletny z  zastrzeżeniem zmian  dokonanych  na  podstawie  § 11 

umowy, 

b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,    

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej jego wymiany  na nowy, 

wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie krótszym niż 7 dni. Warunkiem 

przystąpienia do realizacji przez Wykonawcę kolejnych etapów zamówienia będzie odbiór bez uwag etapu 

poprzedniego. 

3) Po dostarczeniu sprzętu Zamawiający dokona odbioru ilościowego dostawy, a w terminie kolejnych 2 dni 

roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego. 

4) Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje - certyfikaty jakości, 

dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące 

eksploatacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczególności  

zgodnie z OPZ. 

6. Zamawiający wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa 

dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że spełnia on wymagane prawem 

przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej przed realizacją zamówienia. 

7. Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy oraz w terminie określonym w § 6….. przeprowadzi szkolenie dla 
2 pracowników Zamawiającego w zakresie określonym w ofercie i w OPZ.  

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 3 

(*zapisy zostaną uzupełnione zgodnie z treścią złożonej oferty) 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał imiona i nazwiska 

lub nazwy przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w dostawy jeżeli są już znani. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni 

podwykonawców /w celu sprawnego  wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca oświadcza, 
że  Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac: 

…................................................................................................................................................... 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się 

odpowiednio. 
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5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, 

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu 

podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego.  

7. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków niniejszej umowy oraz 

odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

 

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie określone w ofercie 

Wykonawcy w kwocie łącznej netto:…………………… brutto:........................................... zł (słownie 

zł.........................................................) uwzględniające należny wymagalny podatek od towarów i usług. 

2. Wykonawca podpisując niniejszą umowę oświadcza, że:  

a) uzyskał wszystkie informacje i ma pełną wiedzę, co do zakresu dostaw, trudności, ryzyka, miejsca realizacji, 

terminu realizacji, oraz wszelkich innych okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację przedmiotu 

zamówienia,  

b) zapoznał się z kompletną dokumentacją wraz z jej weryfikacją, co do kompletności i wystarczalności dla 

wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie związane z tym koszty ujął w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

c) zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w zakresie żądania jakichkolwiek wypłat 

zwiększonych kosztów jak i kosztów związanych z dostosowaniem terminu realizacji dostaw do potrzeb 

Zamawiającego,  

d) będzie ponosił nieograniczoną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zgodnie z art. 471 i następne Kodeksu cywilnego.  

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych nie 

później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano i odebrano przedmiot 

zamówienia bez uwag z zastrzeżeniem ust. 6.  

4. Termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawca dostarczy fakturę na adres Zamawiającego. Wykonawca ma możliwość wysłania Zamawiającemu 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191).  

W przypadku pozycji wyodrębnionej w ofercie jako Urządzenie do transmisji danych cyfrowych typu 

firewall Zamawiający będzie korzystać z zapisów art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług 

(Załącznik nr 8) - dostawa opodatkowana stawką 0% VAT. Zamawiający zastrzega, że w przypadku dostawy 

sprzętu wymienionego w Załączniku nr 8 do w/w ustawy, wystąpi po zawarciu niniejszej umowy do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 83 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług 

o potwierdzenie zamówienia, uprawniającego do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. 

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca po otrzymaniu od 

Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zobowiązuje 

się do wystawienia faktury ze stawką podatku VAT 0% lub korekty wcześniej wystawionej faktury, jeżeli w 
wystawionej fakturze zastosowano inną stawkę podatku VAT. 

 

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW 

§ 5 

1. Zamawiający i wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu przedmiotowej umowy w celu 

należytej realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania, a Zamawiający do bieżącej kontroli właściwego wykonywania 

dostaw objętych umową. 
3. Do kontaktów i kontroli jakości wynikających z realizacji niniejszej umowy wyznaczony został: 

- ze strony Zamawiającego: ................................................  

- ze strony Wykonawcy:  ........................................................   
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TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia do dnia ……………. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku trwającej co najmniej 7 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

wykonania umowy w dodatkowym -co najmniej 7-dniowym -terminie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

wymaga formy pisemnej i może być złożone w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu ww. dodatkowego 

terminu. 

5. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 

pisma złożonego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez stronę umowy. 

 

GWARANCJA 

§ 8 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z zapisami szczegółowymi zawartymi w OPZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 

udzielonych przez producentów produktów, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty 

gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia 

awarii. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty oraz nie 

dotrzyma uzgodnionego terminu usunięcia usterki określonego w OPZ upoważnia Zamawiającego do usunięcia 

wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

dowodu zapłaty. Niedotrzymanie warunków gwarancji uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych 

w wysokości określonej w § 9 ust. 2 lit. b).  

5. Zwłoka w wykonaniu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych dłuższa niż 7 dni równoznaczna jest  

z niezrealizowaniem dostawy albo z niezrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji i uprawnia 

zamawiającego do dochodzenia roszczeń. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 Kodeksu 

Cywilnego, jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, nieokreślonego w niniejszej umowie 

ulega wyłączeniu. 

 

KARY UMOWNE 

§ 9 

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy i nie dotyczących § 7 w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za wykonanie dostawy, od 

której realizacji odstąpiono. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% z wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi  

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego za dostawy, od których wykonania odstąpiono. 

3. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy lub Zamawiającemu nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy tj. powodujących, że charakter umowy 

zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnego jej brzmienia, o których mowa w art. 454 ust.2 ustawy 

PZP. 

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotowej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, w tym  

w sytuacjach jak niżej: 

1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach: 

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych 

organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej 

z tych okoliczności,  

b) gdy Wykonawca uzyska, po podpisaniu przedmiotowej umowy, pisemne potwierdzenie producenta 

oferowanych urządzeń/ oprogramowania o braku możliwości realizacji zamówienia w terminie 

określonym w umowie w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie z produkcji oferowanego urządzenia/ 

oprogramowania, lub wystąpią opóźnienia w produkcji spowodowane wystąpieniem siły wyższej  

i niezależne od Wykonawcy, 

c) w przypadku zmiany terminów realizacji Projektu, 

d) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych dostawy/ usług,  

e) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych 

organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej 

z tych okoliczności,  

2) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy na urządzenie/oprogramowanie o parametrach nie 

gorszych niż oferowane za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie 

z produkcji (po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta, po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego lub gdy wystąpią opóźnienia w produkcji spowodowane wystąpieniem siły 

wyższej i niezależne od Wykonawcy. 

3) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian obowiązujących przepisów, tj. zmian stawki podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowego, 

4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie 

Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 

5) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody 

Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków 

jako podwykonawca pierwotny, 

6) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami 

stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych 

rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim 

będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 

faktycznego, 

3. Zamawiający rozumie przez określenie ,,siła wyższa” - wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, 

w szczególności: 
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a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 

embarga; 

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 

c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych 

oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych 

składników; 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej; 

e) pandemie oraz wywołane nimi sytuacje kryzysowe ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w kraju. 

4. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany,  

o których mowa w ust. 2 pkt. 2), może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany 

umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do 

oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz  

w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w umowie, a w szczególności: 

a) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany na kalkulację wynagrodzenia, 

b) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 

c) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do 

wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, 

d) wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 

wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. 

5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej 

Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do 

zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony 

w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu 

niniejszej umowy. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozpatrywane przez właściwe 

rzeczowo sądy w miejscu siedziby Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ), 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

§ 12 

Wykaz załączników: 
1. Oferta Wykonawcy (Formularz oferty), 

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 
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