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Załącznik nr 5b do SIWZ 

 
UMOWA (PROJEKT) 

 
zawarta we Wrocławiu na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-2621-19/2016 przeprowadzonego zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, w dniu …………….2016 r. pomiędzy: 
 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocław 50-139 przy ul. Szewskiej 37, 
wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000090878, REGON: 
930691990, NIP: 8971082476 
reprezentowanym przez: 
………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a   
 
XXX z siedzibą: …………. zarejestrowaną: ………….. KRS: ……..,REGON: ………, NIP: ……  
reprezentowaną przez: ………………….   
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek zwanych dalej łącznie 
„przedmiotem  dzierżawy”, a z osobna „urządzeniami”, dostarczonych przez Wykonawcę do 
siedziby Zamawiającego wraz z usługą kopiowania, drukowania i skanowania, usługą serwisu 
oraz możliwością wykupu przez Zamawiającego urządzeń wchodzących w skład przedmiotu 
dzierżawy po zakończeniu umowy. 

2. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot dzierżawy musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 
nie wcześniej niż 2015), nieużywany, z załączonymi opisami, instrukcjami użytkowania  
(w formie papierowej bądź elektronicznej na CD, SD lub pendrive) w języku polskim, jak 
również posiadać musi wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty. Urządzenia muszą być 
gotowe do pracy (zamontowane tonery i akcesoria). Jeżeli montaż akcesoriów i tonerów nie jest 
możliwy z uwagi na zabezpieczenie w transporcie, Wykonawca dokona montażu na miejscu  
u Zamawiającego do 48h od daty dostawy. 

3. Dostawa przedmiotu dzierżawy obejmuje jego transport i dostarczenie do Zamawiającego na 
adres: 

1) 1 szt. drukarki typ. 2.1.1 – Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław, Rynek 6 (II piętro pok. 315), 
2) pozostałe urządzenia: ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław (II piętro pok. 206). 

4. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy), 
opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy) oraz Warunkami Serwisu (załącznik  
nr 3 do umowy). 
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§ 2 

Realizacja umowy 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od…… do ……. /czas trwania umowy/, z zastrzeżeniem, iż: 

1) dostawa przedmiotu dzierżawy nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. 
00.00.2016 r. 

2) dzierżawa przedmiotu dzierżawy zostaje zawarta na okres 36 miesięcy liczony od dnia 
podpisania protokołu odbioru przedmiotu dzierżawy bez zastrzeżeń. 

2. Strony dopuszczają dostawę przedmiotu dzierżawy partiami. Wykonawca na dwa dni robocze 
przed planowaną dostawą lub jej  partią przekaże drogą elektroniczną osobie upoważnionej 
harmonogram dostaw przedmiotu dzierżawy, biorąc pod uwagę dni dostawy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 

3. Po dostarczeniu przedmiotu dzierżawy lub poszczególnej partii Zamawiający – poprzez osobę 
upoważnioną – dokona jego/jej odbioru. Z czynności odbioru przedmiotu dzierżawy lub 
poszczególnej partii zostanie spisany protokół odbioru. Za wykonanie dostawy przedmiotu 
dzierżawy uważa się podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń całego 
przedmiotu dzierżawy, a w przypadku dostawy przedmiotu dzierżawy realizowanej partiami 
protokołów odbioru bez zastrzeżeń wszystkich partii objętych przedmiotem dzierżawy. Wzór 
protokołu odbioru stanowi załącznik nr 4 do umowy.  

4. Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne ze zwłoką 
Wykonawcy w wykonaniu umowy, w odniesieniu do terminu podanego w ust. 1 pkt 1. 

5. Osobą upoważnioną, o której mowa w ust. 2, 3 i 4, jest Kierownik Działu Informatyzacji pan 
Michał Kisiel, tel. 697 493 467, adres e-mail: michal.kisiel@znio.pl. Zamawiający upoważnia go 
do dokonania odbioru przedmiotu dzierżawy pod kątem zgodności z treścią umowy, w tym  
w zakresie ilościowo-jakościowym, jak również do sporządzenia protokołu odbioru. 

6. Poszczególne urządzenia muszą być oznaczone w sposób identyfikujący urządzenia jako 
własność Wykonawcy, np. naklejką zawierającą logo Wykonawcy. Oznakowanie powinno być 
umieszczone na urządzeniu w widocznym miejscu, lecz nie może utrudniać normalnego 
korzystania z urządzenia. 

7. W sytuacji dostarczenia przedmiotu dzierżawy wadliwego lub niezgodnego z umową, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu dzierżawy 
zgodnego z umową.  

8. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy przedmiotu dzierżawy, 
Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.   

9. Zamawiający informuje, że przedmiot dzierżawy będzie używany przez pracowników 
Zamawiającego.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, 
wykonującym prace na rzecz Zamawiającego i pod jego nadzorem lub korzystających  
z przedmiotu dzierżawy w ramach statutowej działalności Zamawiającego (pod nadzorem 
Zamawiającego), w siedzibie Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Najpóźniej do 14 dnia przed zakończeniem okresu dzierżawy wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2 
umowy Zamawiający wskaże Wykonawcy urządzenia wchodzące w skład przedmiotu dzierżawy, 
które zamierza wykupić od Wykonawcy. Strony ustalają cenę wykupu w wysokości 1,00 zł netto 
za każde urządzenie wielofunkcyjne i każdą drukarkę. Wykonawca w terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym odbierze niewykupione przez Zamawiającego urządzenia na własny koszt. 

12. W okresie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu dzierżawy do dnia przejścia 
własności na Zamawiającego, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu 
dzierżawy z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i zobowiązuje się do 
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poniesienia kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia. Zamawiający zobowiązuje się także 
przestrzegać instrukcji obsługi oraz wszystkich zaleceń dotyczących eksploatacji urządzeń 
wydanych i przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

13. W przypadku utraty bądź całkowitego zniszczenia urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy kwotę równą cenie rynkowej utraconych lub zniszczonych urządzeń, jednak nie 
wyższą niż suma miesięcznych opłat z tytułu dzierżawy tego urządzenia pozostających do końca 
okresu dzierżawy, lub ponieść koszty naprawy. Wyboru formy rekompensaty dokonuje 
Zamawiający.  

14. W terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru całego przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń Wykonawca dokona czterogodzinnego szkolenia dla wskazanych pięciu pracowników 
Zamawiającego z zakresu eksploatacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń. Szkolenie 
obejmuje w szczególności zagadnienia pracy sieciowej, tj. udostępnianie drukarek w sieci LAN 
przez serwer wydruku MS Windows 2012 R2, konfigurację protokołów SNMP, nadawanie 
 i odbieranie uprawnień do korzystania z urządzenia przez uczestnika grupy roboczej Active 
Directory, instalację i konfigurowanie sterowników udostępnionych w LAN urządzeń  
w środowisku MS Windows 7,8.1,10. 

 
§ 3 

Wartość umowy i warunki płatności 
1. Strony ustalają, że maksymalne łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z ofertą Wykonawcy będącą załącznikiem nr 1 do umowy za cały okres obowiązywania umowy 
nie przekroczy kwoty brutto: ……… zł (słownie ……… złotych) i obejmuje kwotę netto ……. zł 
(słownie: ……….. złotych) oraz podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie: ……. zł (słownie: 
……… złotych). 

2. Maksymalne łączne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, składa się z: 
1) czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy urządzeń oraz  za pozostałe świadczenia 

Wykonawcy w wysokości ………… zł brutto (słownie: ……. złotych), stanowiącego sumę 
miesięcznych czynszów dzierżawnych za przedmiot dzierżawy pomnożonych przez liczbę 
miesięcy okresu dzierżawy (36), 

2) wynagrodzenia za usługę kopiowania, drukowania i skanowania w maksymalnej wysokości 
….. zł brutto (słownie: …………. złotych). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 umowy, obliczone jest jako iloczyn liczby 
faktycznie wykonanych wydruków i jednostkowej ceny ryczałtowej dla danego typu urządzenia 
za wydruk czarno-biały w formacie A4 i za wydruk kolorowy w formacie A4.  

4. Jednostkowe ceny ryczałtowe, o których mowa w ust. 3 wynoszą zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

LP Urządzenie  
Cena za 1000 stron 
wydruku netto (format 

Cena za 1000 stron wydruku brutto 
(netto + VAT) (format A4) 

1 Typ 1 mono (OPZ 2.1.4)   

2 Typ 1 kolor (OPZ 2.1.4)   

3 Typ 2 mono (OPZ 2.1.5)   

4 Typ 2 kolor (OPZ 2.1.5)   

5 Typ 3 mono (OPZ 2.1.1)   

6 Typ 4 mono (OPZ 2.1.2)   

7 Typ 5 mono (OPZ 2.1.3)   
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Cena za wydruk w formacie innym niż A4 liczona będzie jako krotność formatu A4 (np. wydruk 
w formacie A3 liczony jest jako dwukrotność wydruku A4). 

5. Zamawiający określił szacunkową liczbę wydruków w okresie 36 miesięcy w wysokości 900 000 
stron. Podana w zdaniu pierwszym szacunkowa liczba wydruków określa maksymalne potrzeby 
Zamawiającego w zakresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy, w związku z tym 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń  
z tytułu niezrealizowania części  usługi. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
tylko za faktycznie wykonane usługi. Liczbę wykonanych wydruków ustala się na podstawie 
wskazań fabrycznych licznika zamontowanego w każdym urządzeniu za pomocą protokołu 
SNMP albo http. 

6. Strony ustalają, że w cenie wydruku zawarte są wszystkie koszty związane z eksploatacją 
urządzeń poza papierem, zszywkami oraz kosztami energii elektrycznej i kosztami miejsca 
postoju. 

7. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z samą usługą skanowania oraz 
liczbą zeskanowanych stron. 

8. Strony ustalają, iż okresem rozliczeniowym dla dzierżawy oraz świadczonych usług  jest miesiąc 
kalendarzowy. Pierwszy czynsz liczony będzie proporcjonalnie od daty podpisania protokołu 
odbioru całego przedmiotu dzierżawy do końca pierwszego miesiąca dzierżawy.  

9. Wykonawca wystawiać będzie fakturę pierwszego roboczego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu dzierżawy i miesiącu świadczenia usług, za który wystawiona jest faktura. 

10. Do faktury Wykonawca załączy zestawienie w rozbiciu na modele urządzeń: 

LP 
Nazwa  
i model kopiarki 

Numer  
fabryczny 

Cena miesięczna 
czynszu-dzierżawy 
(brutto) 

Ilość kopii wg 
licznika 
mono/kolor 

Cena brutto za 
wykonane kopie 
mono/kolor 

Miejsce 
użytkowania 
(wypełnia 
Zamawiający po 
otrzymaniu 
faktury) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

W dniu wystawienia faktury Wykonawca prześle zestawienie w formie edytowalnej xls na adres: 
dti@ossolineum.pl. 
W sytuacji gdy Wykonawca zaoferował opcję zdalnego odczytu, będzie podawał na zestawieniu 
datę i godzinę dokonania odczytu.  

11. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie 
koszty związane z należytą realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności dostawę 
przedmiotu dzierżawy, transport do miejsca dostawy, opakowanie urządzeń stanowiących 
przedmiot dzierżawy, ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy na czas transportu, koszty załadunku, 
rozładunku i wniesienia, koszty utylizacji odpadów powstałych po rozpakowaniu urządzeń 
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wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy, wszystkie koszty serwisu i konserwacji przedmiotu 
dzierżawy w okresie trwania umowy wraz z kosztami dojazdu do Zamawiającego i materiałów 
eksploatacyjnych oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy 
dzierżawy, koszty instalacji i szkoleń.  

12. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu. 

13. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie przenieść całości ani 
części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie. 

14. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
15. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

 
§ 4 

Serwis  
1. Wykonawca zapewnia bezawaryjną pracę dostarczonych urządzeń wchodzących w skład 

przedmiotu dzierżawy przez czas trwania umowy poprzez utrzymanie w gotowości do działania 
funkcji dostarczonych urządzeń, w tym:  

1) zapewnienie możliwości wykonywania wydruków oraz skanowania, 
2) uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 6 i ust. 11 oraz § 4 

ust. 3 umowy,  
3) naprawę urządzeń lub wymianę na inne o parametrach nie gorszych od podanych w opisie 

przedmiotu zamówienia,  
4) konserwację urządzeń w miejscu instalacji,  
5) eliminację przypadków „złej jakości druku”.  

2. Jako materiały eksploatacyjne rozumie się w szczególności:  
1) tonery, 
2) absorbery zużytego tonera, 
3) elementy naświetlające, przenoszące obraz,  
4) inne części zamienne dostarczonych urządzeń z wyjątkiem nośników wydruku – papieru, folii 

do drukowania itp. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wszelkich fabrycznie nowych materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy 
przez czas trwania umowy, koniecznych do prawidłowej eksploatacji urządzeń przez 
Zamawiającego. 

4. Serwis obejmuje usuwanie wad /naprawę/ urządzeń wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy 
wynikających z zastosowania niewłaściwych materiałów, części lub niewłaściwej jakości 
wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego bądź niewłaściwego działania, 
niespełniającego określonej funkcjonalności. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy 
dokonywaniu serwisu zapewnić fabrycznie nowe części.  

5. Szczegółowe warunki serwisu określa załącznik nr 3 do umowy. 
6. Za wykonywanie usługi serwisu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 

 
§ 5 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących 

wypadkach i wysokościach: 
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1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy –  

1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki; 

2) w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do umowy (Warunki Serwisu) – 
1.000,00 zł brutto; 

3) w przypadku nieusunięcia zgłoszonej usterki w terminie określonym w § 3 pkt 1 Załącznika  
nr 3 (Warunki serwisu) lub niedostarczenia materiałów eksploatacyjnych – 1% całkowitego 
czynszu dzierżawnego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki licząc od dnia zgłoszenia; 

4) w przypadku niedotrzymania czasu naprawy i niezapewnienia urządzenia zastępczego,  
o którym mowa w § 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do umowy (Warunki Serwisu) –  
1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki w odniesieniu do terminu podanego w § 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do umowy (Warunki 
Serwisu);  

5) w przypadku niedotrzymania czasu naprawy i niezapewnienia urządzenia fabrycznie nowego, 
o którym mowa w § 3 pkt 3 Załącznika nr 3 do umowy (Warunki Serwisu) –  
1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki w odniesieniu do terminu podanego w § 3 pkt 3 Załącznika nr 3 do umowy (Warunki 
Serwisu); 

6) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jak 
również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego – 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty 
obciążeniowej. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  
z przysługującego mu wynagrodzenia, tzn. z należności wynikających z wystawionej faktury.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% całkowitego czynszu dzierżawnego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 
1. Oprócz przypadków wskazanych w ustawie Pzp Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 2 ust. 8 i 9 umowy oraz jeżeli: 
1) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego; 
2) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego; 
3) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy;  
4) Wykonawca czterokrotnie przekroczy terminy serwisowania urządzeń. 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje  
z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o przyczynie odstąpienia 
od umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. O odstąpieniu od umowy Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną  
i potwierdza pisemnie (listem poleconym).   
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5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy przedmiot dzierżawy pozostaje w użyciu 

Zamawiającego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Zamawiający odstąpił od umowy, 
z obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego w miesiącu, w którym Zamawiający odstąpił od 
umowy, równowartości miesięcznego czynszu dzierżawnego za przedmiot dzierżawy oraz 
należności za faktycznie wykonane w tym miesiącu kopiowanie, drukowanie i skanowanie 
dokumentów.  

 
§ 7 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany 
(wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym  

(np. klęski żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania 
zamówienia, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac,  

2) wstrzymania realizacji zamówienia lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku od towarów 
 i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zmiana ustawowej wysokości podatku od towarów i usług (VAT) powoduje 
odpowiednią zmianę wynagrodzenia od daty wprowadzenia zmiany. Naliczenie podatku VAT  
w nowej wysokości dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za część umowy realizowaną po dniu 
wejścia w życie przepisów ustalających zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

3. Zamawiający przewiduje, na wniosek Wykonawcy, zmianę składników wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 umowy, w przypadku zmiany: 
1) 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, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

jeżeli Wykonawca uzasadni ponad wszelką wątpliwość, że zmiany te będą miały bezpośredni 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wskaże stopień, w jakim wpłyną 
one na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i jeżeli Zamawiający zaakceptuje uzasadnienie 
złożone przez Wykonawcę. Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy w ciągu  
30 dni od daty jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 7.  

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, będą obowiązywać od dnia: 
1) wejścia w życie przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia pod 

warunkiem, że Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia  
w życie tych przepisów. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą  
ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

2) złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wniosek Wykonawcy 
wpłynie do Zamawiającego po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
stanowiących podstawę wniosku. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, jaką 
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będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w stosunku do 
wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących przedmiot umowy. 

 
§ 8 (jeśli dotyczy)  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierza (nie powierza)* wykonanie przedmiotu umowy następującym 
podwykonawcy/om:  
1) ...............................................................................................................(nazwa) 

zakres wykonywanych czynności ...................................................................... 
2) ...............................................................................................................(nazwa) 

zakres wykonywanych czynności ...................................................................... 
2. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami winna być zawierana w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą 

niewymienionym w ust. 1. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię umowy na podwykonawstwo niezwłocznie po jej zawarciu. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa czynności objętych 

umową na podwykonawstwo.  
6. W przypadku powierzenia przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom, 

Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa. 
8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji  

z podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z umową powinna być kierowana na niżej 

podane adresy Stron: 
1) ze strony Zamawiającego: ………….. 
2) ze strony Wykonawcy: ……………. 

3. Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy: 
1) ze strony Zamawiającego:  ……………….. 
2) ze strony Wykonawcy: …………….. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp  
i przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
7. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy (formularz ofertowy Wykonawcy) 
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2) Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 
3) Załącznik nr 3 – warunki serwisu 
4) Załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru 

 
ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                              WYKONAWCA  
 
 


