
Załącznik nr 5 do SIWZ 

na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu 
endoskopowego oraz laparoskopowego na rzecz „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o .o.”

Znak: 2889/2019
- Projekt umowy

Umowa Nr ..../Z/2019

zawarta  w  dniu  .............  r. w  wyniku  postępowania  przetargowego  o  zamówienie  publiczne  nr 
2889/2019 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 Sąd Rejonowy  w 
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000026179 NIP 848-
16-30-309 Kapitał zakładowy: 20 475 000 PLN - reprezentowaną przez :

1) Andrzeja Bujnowskiego - Prezesa Zarządu
2) Janusza Roszkowskiego - Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
............................................................................................................................................................... 
NIP : …........................................ Regon …........................
KRS: …................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

Wyłonienie Wykonawcy i zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru najkorzystniejszej oferty 
w trybie  przetargu  nieograniczonego  o  zamówienie  publiczne  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) na świadczenie usług 
w zakresie  przeglądów  technicznych,  konserwacji  i  napraw  sprzętu  endoskopowego  oraz 
laparoskopowego  na  rzecz  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp. z o  .o.”, Znak sprawy:  2889/2019, 
o następującej treści:

§ 2
Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest  świadczenie usług  w zakresie  przeglądów technicznych, 
konserwacji i napraw sprzętu endoskopowego oraz laparoskopowego na rzecz „Pro-Medica” w Ełku 
Sp. z o .o. od …..................................(daty zawarcia umowy) do dnia 30.09.2022r., dla urządzeń 
wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ.

2. Świadczenie usług o których mowa w ust. 1  odbywać się będzie  zgodnie  z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym  Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 
2019  poz.  175  z  późn.  zm.),  ze  szczególną  starannością  i  standardami  zawodowymi  na 
warunkach określonych w SIWZ i niniejszej umowie.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wymaganą  wiedzę  i  narzędzia  i  dysponuje  osobami 
posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.

4. Usługi, będące przedmiotem umowy w zakresie wszystkich pakietów obejmują: 
1) wykonywanie  okresowych  przeglądów  technicznych,  konserwacji  i  napraw  zgodnie 

z zaleceniami producenta, 
2) nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem,
3) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,
4) sporządzania orzeczeń technicznych sprzętu i aparatury medycznej,
5) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy,
6) testy bezpieczeństwa elektrycznego,
7) wycenę napraw,
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8) naprawy i wymianę nowych oryginalnych części zamiennych sprzętu medycznego,
9) kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
10) sprawdzenie zużycia części,
11) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
12) sprawdzenie jakości obrazu,
13) dokumentacja przeglądów technicznych. 

5. Wartość  przedmiotu  niniejszej  umowy  wynosi  łącznie…...................zł  brutto 
(słownie:.....................................) tj:
1) Pakiet 1 :
a) wartość oferty netto : …............................. zł (słownie:   ….......................).
b) wartość oferty brutto : …............................ zł (słownie:  …........................).

2) Pakiet 2 :
a) wartość oferty netto : …............................. zł (słownie:   ….......................).
b) wartość oferty brutto : …............................ zł (słownie:  …........................).

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  korygowania  wielkości  zamówienia  w trakcie  realizacji 
umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne narzędzia oraz możliwości techniczne konieczne 
do wykonania usług.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności konserwacyjnych,  przeglądowych oraz 
napraw zgodnie  z  harmonogramem  wynikającym  z  wymogów  producenta  danego  sprzętu, 
obowiązującymi instrukcjami, standardami i normą. 

2. Wykonawca na  bieżąco  będzie  informował  Zamawiającego  o  stanie  technicznym aparatów, 
a Użytkownika o warunkach prawidłowej obsługi.

3. Wykonawca  umożliwi  stały  kontakt  Użytkownika  z  Wykonawcą  z  możliwością  konsultacji 
telefonicznych w dni robocze w godzinach od 8-16. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedmiot  umowy  realizować  zgodnie  z  wymaganiami 
producenta sprzętu, obowiązującymi normami i przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP 
i P.Poż.

5. Wykonawca każdorazowo po wykonaniu czynności  objętych przedmiotem zamówienia,  musi 
sporządzić  kartę  pracy (raport)  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  podpisaną  przez 
upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy  i Zamawiającego,  zawierającą  następujące 
informacje: rodzaj sprzętu, rodzaj wykonanej usługi, kalkulację kosztów zaakceptowaną przez 
Zarząd  „Pro-Medica”  w Ełku Sp.  z  o.o.,  wyszczególnienie  wymienionych  podzespołów,  czas 
naprawy w roboczogodzinach.

6. Wykonawca po dokonaniu przeglądu technicznego sprzętu umieści w karcie pracy (raporcie) 
datę następnego przeglądu.

7. Wykonawca zapewni utrzymanie aparatów wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ w stanie 
pełnej sprawności technicznej.

8. (Dotyczy Pakietu 1) W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych (za dni robocze 
uważa  się  dni  od  poniedziałku  do  piątku)  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  aparat 
zastępczy na czas wykonania naprawy.

§ 4
Warunki realizacji umowy

1. Wykonanie planowanych przeglądów technicznych,  konserwacji  oraz  napraw, uzgodnionych 
z Zamawiającym,  zgodnie  z  zalecaniami  producenta  aparatury  oraz  harmonogramami 
sporządzonymi przez Wykonawcę dla urządzeń wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ.

2. Naprawy aparatów według Załącznika nr 8 do SIWZ odbywać się będą przy użyciu oryginalnych 
nowych części zamiennych – dotyczy Pakietu 1.

3. Przekazywanie  zleceń  i  uzgadnianie  prac  odbywać  się  będzie  za  pomocą  faxu  na  numer 
…..........................  lub  pocztą  email  na  adres:  .....................................................  Zgłoszenia 
może dokonać osoba wymieniona w § 13 ust.  2 pkt 1 niniejszej umowy.
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4. Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający dostarczy dokumenty naprawy/przeglądu w oryginale.
5. Wykonawca po wykonaniu naprawy/przeglądu dostarczy sprzęt czysty, po dezynfekcji.
6. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zachowania  należytej  staranności  przy  wykonywaniu 

czynności z użyciem sprzętu oraz do przestrzegania zaleceń  producenta dotyczących obsługi 
sprzętu, w tym zaleceń zawartych w instrukcji obsługi urządzenia.

7. Karta Pracy Wykonawcy jest podstawowym dokumentem obrazującym czas  pracy zużyty na 
daną czynność, czas oczekiwania, czas podróży oraz zużyte części lub części, które powinny 
być  zamówione w celu usunięcia awarii. Karta Pracy musi być  każdorazowo podpisana przez 
osobę wymienioną w § 13 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy oraz przez Wykonawcę.1 egzemplarz 
Karty Pracy pozostaje u Zamawiającego.

8. Utylizację  zużytych  lub  wymienionych  części  zamiennych  zobowiązany  jest  przeprowadzić 
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt. 

9. Wykonawca  może  powierzyć  wykonywanie  obowiązków  związanych  z  realizacją  umowy 
częściowo lub całkowicie podwykonawcy, pod warunkiem że podwykonawca wykaże posiadane 
autoryzacje  do wykonywania  napraw  i przeglądów  (dotyczy  Pakietu  1)  oraz  przedstawi 
certyfikaty  techników/inżynierów  wykonujących  przeglądy/naprawy  potwierdzające  odbyte 
szkolenia  u producenta  urządzeń  będących przedmiotem zamówienia,  upoważniające ich  do 
wykonywania przeglądów i napraw. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki 
działania  strony  trzeciej,  której  powierzył  wykonanie  obowiązków  związanych  z  realizacją 
niniejszej  umowy.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  działania  podwykonawcy jak  za 
własne.

10.Wykonawca po stwierdzeniu uszkodzeń  nie wynikających z naturalnego zużycia elementów, 
spowodowanych  przyczynami  niezależnymi  od  Zamawiającego,  np.  działaniem  siły  wyższej 
(pożar, powódź, zalanie, akt agresji, akt wandalizmu, kradzież), niezwłocznie jednak najpóźniej 
w  terminie  2 dni  powiadomi  Zamawiającego  przedstawiając  możliwe  sposoby  i  kosztorysy 
naprawy.  Po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  Zamawiającego  Wykonawca  naprawi  niezwłocznie 
stwierdzone uszkodzenia, w terminie nie przekraczającym 7 dni. Za w/w naprawę Zamawiający 
dokona zapłaty nie ujetej w niniejszej umowie.

11. Wykonawca udziela ................. m-cy gwarancji na każdą z wykonanych przez siebie napraw.
12. Wykonawca  zwolniony  jest  z  odpowiedzialności  za  stan  techniczny  aparatów  używanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi aparatu.
13. Przeglądy techniczne sprzętu wykonywane będą  zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 
14. W przypadku konieczności  przeglądu przedmiotu zamówienia w serwisie Wykonawcy,  koszt 

ewentualnego transportu do serwisu i z serwisu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca i jest 
to jego ryzyko.

15. Usługi wykonywane w siedzibie Zamawiającego powinny być wykonywane w czasie ustalonym 
w porozumieniu  z pracownikiem  Działu  Technicznego  (  §  13  ust.  2,  pkt  1),  tak  aby  nie 
powodowały zakłóceń pracy w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

16. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  pisemnego  zawiadomienia  Wykonawcy 
w przypadku:  zaginięcia,  kradzieży,  uszkodzenia  lub  awarii  sprzętu  i  ponosi  za  to  pełną 
odpowiedzialność.

§ 5
Naprawy oraz sprzęt zastępczy

1. Wymagany maksymalny  czas  reakcji  serwisu  na  zgłoszenie  awarii  (przyjazd  serwisanta  do 
Zamawiającego do ........ godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego) w dni robocze liczone 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. W  przypadku  konieczności  naprawy  przedmiotu  zamówienia  w  serwisie  Wykonawcy,  koszt 
ewentualnego transportu do serwisu i z serwisu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3. W  przypadku  konieczności  przeprowadzenia  napraw  lub  wymiany  części  zamiennych 
i materiałów  zużywalnych  na  nowe,  Wykonawca  sporządzi  szczegółową  kalkulację  i będzie 
uzgadniał konieczność przeprowadzenia napraw/wymiany części z osobą wymienioną w  § 13 
ust. 2 pkt 1. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zarząd „Pro-Medica” w Ełku 
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Sp. z o.o.  W przypadku  nie  zaakceptowania  kalkulacji  wykonania  naprawy/usunięcia  awarii 
sporządzonego  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wykonania 
naprawy/usunięcia awarii we własnym zakresie. 

4. W przypadku wyłączenia aparatu na dłużej niż 3 dni robocze (za dni robocze uznaje się dni od 
poniedziałku do piątku), Wykonawca dostarczy aparat zastępczy na czas wykonania naprawy 
(dotyczy Pakietu 1).

5. Aparat  zastępczy  przesyłany  będzie  oraz  zwracany  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  za 
pośrednictwem firmy przewozowej wskazanej przez Wykonawcę – dotyczy Pakietu I.

6. Odbiór aparatu zastępczego zostanie potwierdzony przez Zamawiającego poprzez podpisanie 
przez osobę upoważnioną i odesłanie Protokołu przekazania aparatu zastępczego,

7. W  przypadku  wyłączenia  aparatu  z  eksploatacji  m.in.  na  skutek  jego  kasacji,   wartość 
wynagrodzenia  miesięcznego  Wykonawcy  zostanie  pomniejszona  o  kwotę  wyłączenia. 
Pomniejszenie  wynagrodzenia  z  tego  tytułu  nie  wymaga  aneksu  do  umowy.  Będzie  ono 
dokonane na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

§ 6
Warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy  za wykonane usługi  według cen podanych 
w ofercie przetargowej  i  Formularzu  asortymentowo-cenowym  stanowiącymi  załączniki  do 
niniejszej umowy.

2. Należność za wykonaną usługę regulowana będzie po dostarczeniu:
1) dokumentów określonych w § 3 ust 5 i 6
2) prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 
dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Wykonawca  zapewni  niezmienność  cen za  wykonywane usługi  przez  okres  trwania  umowy 
z wyjątkiem  zmian cen na korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 7
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku zwłoki w naprawie aparatury objętej umową, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, ponad terminy określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wartości umowy brutto określonej w § 2 
ust.  5  niniejszej  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki.  W  przypadku  dostarczenia  sprzętu 
zastępczego kara nie zostanie naliczona.

2) W przypadku zwłoki w wykonaniu przeglądu aparatury objętej umową, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, ponad terminy określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wartości umowy brutto określonej 
w § 2  ust. 5 niniejszej umowy za każdy dzień  zwłoki.  W przypadku dostarczenia sprzętu 
zastępczego kara nie zostanie naliczona.

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

2. Kary umowne są należne Zamawiającemu bez względu na fakt powstania szkody. Zamawiający 
zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym, 
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie  30 dni  od powzięcia  wiadomości  o tych 
okolicznościach.

3. Zamawiający  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  trzykrotnego 
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udokumentowanego  powtórzenia  się  niewykonania  bądź  nienależytego  wykonania  umowy 
przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

§ 9
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie 
1) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego,
2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej (za wyjątkiem określonym 
w ust. 1 pkt 1) wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia 
w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy 
zachowaniu  niezmiennej  ceny  netto.  Zmiana  w  tym  przypadku  nastąpi  automatycznie  co 
oznacza, że nie wymaga formy aneksu do umowy.

4. Postanowienia  umowy nie  mogą ulec  zmianie,  chyba  że  konieczność wprowadzenia  takich 
zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego 
aneksu.  

6. Zmiana umowy jest  możliwa  tylko  w zakresie  wynikającym z treści  art.  144 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku 
ze  zmianą  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  zakresie  wyznaczonym 
przepisami prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.

7. W  szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień 
publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której 
danych zmiana dotyczy): 
1) zmiany danych kontaktowych,  w tym zmiany osób o których mowa w § 13 ust. 2.
2) elementów formalnych umowy.

§ 10
Zabezpieczenie umowy

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  wartości 
brutto podanej w ofercie, co stanowi ................. zł (słownie: ............................złotych 00/100).

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity - Dz.U. z 2018r. poz. 1986 za zm.).

4. Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia 
I uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający  ma  prawo  dokonywać  potrąceń  niezapłaconych  kar  umownych  oraz  innych 
zobowiązań Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach świadczonych usług jest „Pro- Medica” 
w Ełku Sp. z o. o. z siedzibą w Ełku, ul. Baranki 24. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy i ich  
podanie  w zakresie  niezbędnym do tego celu  jest  konieczne.  Dane nie  są  przekazywane żadnym 
nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby 
upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione podmioty przetwarzające, współuczestniczące 
w  realizacji  dostaw,  na  podstawie  zawartych  przed  administratora  umów.  Administrator  zapewnia 
organizacyjne i  techniczne środki bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony danych na najwyższym 
możliwym poziomie. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, oraz przez 
okres  przedawnienia  roszczeń  przysługujących  administratorowi  danych  i  w  stosunku  do  niego. 
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Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełnienia 
oraz  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  przetwarzania  ich  danych 
niezgodnie z przepisami.

§ 12

Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie  do treści  art.  142 ust.  5  ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonego  w  §  2  ust.  5  niniejszej  umowy 
w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w  przypadku  zmiany  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, 

3) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i  wysokości wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych,  o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,

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

2. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  1  pkt.  1)  niniejszego  paragrafu, 
Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  zmianę  umowy 
o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 
w życie  przepisów  zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów  i  usług.  Wniosek  powinien 
zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  1  pkt.  2)  niniejszego  paragrafu, 
Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek o  zmianę  umowy 
o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 
w życie  przepisów zmieniających  wysokość minimalnego wynagrodzenia  za  pracę.  Wniosek 
powinien zawierać  wyczerpujące uzasadnienie  faktyczne i  prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca 
będzie  zobowiązany  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia 
wynagrodzenia  umownego  a wpływem  zmiany  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości 
płacy minimalnej.  Zamawiający oświadcza,  że nie będzie akceptował,  kosztów wynikających 
z podwyższenia  wynagrodzeń  pracowników Wykonawcy,  które  nie  są  konieczne  w  celu  ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  1  pkt.  3)  niniejszego  paragrafu 
Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek o  zmianę  umowy 
o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki  składki  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne.  Wniosek  powinien  zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy,  w szczególności  Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3), na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji  zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

5. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  1  pkt.  4)  niniejszego  paragrafu 
Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek o  zmianę  umowy 
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o zamówienie  publiczne w zakresie  zasad płatności  wynikających z faktur  wystawionych po 
zmianie  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów kapitałowych,  o  których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek 
powinien zawierać  wyczerpujące uzasadnienie  faktyczne i  prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty  wynagrodzenia  Wykonawcy po  zmianie  umowy,  w szczególności  Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy zaistnieniem/zmianą zasad gromadzenia i wysokością 
wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych  a  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia 
wynagrodzenia i czy ma to wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część 
składową  stawki  wynagrodzenia  umownego  stanowi  wynagrodzenie  pracowników 
wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych 
osób  na  rzecz  Zamawiającego  w  ogólnym  ich  czasie  pracy.  W  szczególności Wykonawca 
powinien  wykazać,  że  prowadzi  pracowniczy  plan  kapitałowy,  oraz  przedłożyć  dokumenty 
potwierdzające  prawidłowość  przyjętych  w  kalkulacji  założeń.  Wniosek  może  obejmować 
jedynie  dodatkowe  koszty  realizacji  zamówienia,  które  Wykonawca  obowiązkowo  ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu.

6. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu, 
wyznacza datę podpisania aneksu do umowy – w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do 
którego  załącznikiem  będzie  wniosek  zawierający  uzasadnienie  potrzeby  dokonania  takiej 
zmiany wraz z jej kalkulacją. 

7. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 
dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Obowiązek  wykazania  wpływu  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  na 
zmianę wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 5 niniejszej umowy należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

§ 13
Postanowienia ogólne

1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony od daty zawarcia umowy tj. …................... 
do 31.08.2022r. 

2.  Dane do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
1) Ze strony Zamawiającego jest 

a) Pan Jacek Sobala 
▪ e-mail: sobala.j@szpital.elk.pl
▪ tel. 783-818-900
▪ tel. (87) 621-96-02    w przypadku jego nieobecności

b) Pan  Krzysztof Orłowski 
 e-mail: orlowski.k@szpital.elk.pl
◦  tel. (87) 621-96-02    

c)  Pan Robert Pawlukowski 
 e-mail: pawlukowski.r@szpital.elk.pl
 tel. 607 367 577

2) Ze strony Wykonawcy:
1. …...................................…...........…..............….........
2. tel. ….............................................................…..........
3. e-mail:…......................................................................

3. W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

4. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonywania  umowy  rozstrzygać  będą  sądy  właściwe 
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miejscowo z uwagi na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron.
6. Integralną częścią umowy jest:

1) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy.
2) Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

 

  

                Wykonawca                                                              Zamawiający                  
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