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UMOWA NR ……………….. 

na ……………………….. 

 

zwana dalej „Umową” 

zawarta we Wrocławiu w dniu ………………….r. pomiędzy: 

Sieci Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju 

Technologii z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 

Wrocław, państwowa osoba prawna działająca w formie instytutu 

wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadająca osobowość 

prawną, działająca na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o 

numerze 0000850580, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 

8943140523,  

reprezentowana przez:  

……………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

  

a   

 

……………………………………. 

reprezentowaną(-ym) przez: 

 

zwaną(-ym) dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna również „Stroną”,   

 

o następującej treści: 

PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa zostaje zawarta przez Strony w wyniku postępowania 

przeprowadzanego w następującym trybie: postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843  tj.) (dalej jako „PZP”), 

o  wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 PZP; nazwa postępowania: Dzierżawa urządzeń drukujących 

wraz z systemem druku podążającego oraz ich serwis”, nr sprawy 

PO.271.42.2020. 

Poprzez niniejszą Umowę Wykonawca zobowiązuje się do dzierżawy urządzeń 

drukujących wraz z systemem druku podążającego oraz świadczenia usług 

serwisowych, w zamian za maksymalne wynagrodzenie w kwocie PLN [___], 
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przez okres 36 miesięcy, na zasadach każdorazowo szczegółowo wskazanych 

w Umowie. Preambuła nie ma wartości normatywnej. 

Mając powyższe na uwadze Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dzierżawa  20 sztuk (przy uwzględnieniu prawa 

opcji, o którym mowa w § 5 ust. 3, 22 sztuk) urządzeń drukujących 

model [___] (urządzeń wielofunkcyjnych – drukujących, kopiujących, 

skanujących) (dalej jako „urządzenia drukujące”) oraz wdrożenie 

i udzielenie licencji na system wydruku podążającego i system 

raportowania i zarządzania urządzeniami drukującymi wraz z serwisem 

oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie, ofercie Wykonawcy oraz opisie przedmiotu 

zamówienia, a także wykonanie innych czynności, o których mowa w 

ust. 3 poniżej (dalej jako „Przedmiot Umowy”).  

2. Oferta wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 2 do Umowy.  

3. W ramach realizacji niniejszej Umowy i umówionego wynagrodzenia, 

Wykonawca zobowiązuje się również do:  

1) dostarczenia do siedziby Zamawiającego urządzeń drukujących oraz 

ich instalacji i konfiguracji. Ryzyko przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia urządzeń drukujących przechodzi na Zamawiającego z 

chwilą podpisania protokołu odbioru;  

2) dostarczenia, zainstalowania, uruchomienia i wdrożenia systemu wydruku 

podążającego oraz systemu raportowania i zarządzania urządzeniami 

drukującymi (dalej łącznie jako „System”) oraz udzielenia licencji na 

korzystanie z Systemu, w tym:  

a) zainstalowania programów na serwerach wskazanych przez 

Zamawiającego,  

b) przygotowania sterowników urządzeń i skryptów instalacyjnych dla 

potrzeb instalacji oprogramowania na stacjach roboczych – 

końcowych użytkowników ww. Systemu w siedzibie Zamawiającego,  

c) zainstalowania niezbędnego oprogramowania na stacjach roboczych - 

końcowych użytkowników Zamawiającego – dotyczy skryptów, 

agentów i sterowników,  

d) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w siedzibie 

Zamawiającego: 3 administratorów oraz  maksymalnie 30 

użytkowników końcowych (szkolenie będzie trwało co najmniej 5 

godzin zegarowych);  
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3) przeprowadzenia prac przygotowawczych polegających na podłączeniu 

wszystkich urządzeń drukujących we wskazanych lokalizacjach 

Zamawiającego, w tym:  

a) wniesienia i ustawienia urządzeń drukujących w lokalizacjach 

wskazanych przez Zamawiającego, zainstalowania i uruchomienia 

urządzeń drukujących w lokalizacjach wskazanych przez 

Zamawiającego (podłączenia do sieci elektrycznej i 

teleinformatycznej),  

b) zainstalowania wszystkich materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem 

papieru) niezbędnych do rozpoczęcia pracy urządzeń drukujących,  

c) skonfigurowania urządzeń drukujących do pracy z zainstalowanym 

Systemem,  

4) dostarczenia w formie elektronicznej i papierowej instrukcji obsługi w 

języku polskim,  

5) dostarczania materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (tj. 

tonery, bębny, zszywki, pojemniki na zużyty toner lub inne materiały 

wymagane do prawidłowego użytkowania urządzeń), na podstawie 

zgłoszeń generowanych poprzez System lub Serwis/Help Desk 

Wykonawcy lub na wezwanie Zamawiającego,  

6) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy poprzez: 

naprawy, wymianę uszkodzonych części i podzespołów, przeglądy, 

czyszczenie i niezbędne regulacje i aktualizacje,  

7) zapewnienia pełnej obsługi konserwacyjno – serwisowej oraz 

utrzymaniowej Przedmiotu Umowy,  

8) wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji zgodnie z 

zaleceniami producenta,  

9) odbioru na zlecenie Zamawiającego i utylizacji zużytych pojemników po 

materiałach eksploatacyjnych i zużytych części zamiennych,  

10) deinstalacji oraz odbioru urządzeń drukujących oraz Systemu, z 

uwzględnieniem § 3 ust. 3, w ciągu 5 dni roboczych  od dnia zakończenia 

Umowy. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, 

podpisanym przez obydwie Strony.  

4. Wykonawca oświadcza, że dzierżawione urządzenia drukujące wraz z 

Systemem są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i 

prawnych, wyprodukowane po 1 stycznia 2020 r., zgodne z odpowiednimi 

normami oraz spełniają parametry techniczne i jakościowe, zgodnie z 

Zestawieniem parametrów technicznych wskazanym w formularzu 

asortymentowym, którego kserokopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca gwarantuje, że posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do 

realizacji niniejszej Umowy.  

6. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Sprzętu do czasu 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, potwierdzającego 

prawidłowe wykonanie Umowy. 
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7. Wykonawca gwarantuje, iż będzie mu przysługiwać prawo własności 

urządzeń drukujących oraz że nie będzie ono obciążone żadnym 

ograniczonym prawem rzeczowym, ani nie będzie przedmiotem żadnego 

prawa obligacyjnego mogącego wpływać na realizację Umowy i na sytuację 

prawną Zamawiającego i jego prawo do posiadania urządzeń drukujących 

oraz korzystania z nich. 

8. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia drukujące będą – 

po zainstalowaniu/skonfigurowaniu przez Wykonawcę – gotowe do 

eksploatacji bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów 

i inwestycji (bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń lub 

oprogramowania/licencji), a także kompletne tj. wyposażone 

w wystarczającą ilość kabli i innych urządzeń oraz materiałów, niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania urządzeń drukujących oraz pozwalających 

na podłączenie ich do standardowych gniazdek zasilających obowiązujących 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia drukujące oraz wszystkie materiały 

wykorzystywane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, będą dopuszczone 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będą spełniać wszystkie 

wymogi określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz że 

są zgodne z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

zaleceniami, normami, wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi oraz 

wymaganiami w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, w szczególności 

posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, 

atesty, deklaracje zgodności.  

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z najlepszą wiedzą 

profesjonalną, z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej dla 

profesjonalisty posiadającego doświadczenie w realizacji tego typu 

zobowiązań porównywalnych pod względem rozmiaru, zakresu i złożoności 

oraz z zachowaniem wszystkich obowiązków i wymogów wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych norm 

technicznych oraz zaleceń i obowiązujących wymagań techniczno-

eksploatacyjnych, jak również z wymagań w zakresie norm bezpieczeństwa 

obsługi. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, 

którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, niezależnie od podstawy 

nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej 

podstawę współpracy, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

W razie posługiwania się podwykonawcami, Wykonawca ponosi również 

odpowiedzialność za działania i zaniechania pracowników i 

współpracowników podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, i to 

niezależnie od podstawy i rodzaju stosunków prawnych łączącego ich z 

podwykonawcą jak za własne działania i zaniechania. 
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12. Wykonawca gwarantuje, że osoby, którymi będzie posługiwać się przy 

realizacji Umowy, posiadają niezbędną, odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i 

są przygotowane do wykonywania Umowy. 

13. Podczas wykonywania niniejszej Umowy w siedzibie Zamawiającego osoby, 

którymi Wykonawca będzie posługiwać się przy realizacji Umowy, 

zobowiązane są do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji 

organizacyjno - porządkowych obowiązujących u Zamawiającego, 

a mających zastosowanie do realizacji prac wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy. Przepisy i regulacje, o których mowa w zdaniu 

poprzednim stanowią załącznik nr 4 do Umowy. 

 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, realizowany będzie w 

okresie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty 

wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy, w zależności  od tego, który z terminów 

(tj. upływ 36 miesięcy lub wyczerpanie kwoty wskazane w § 5 ust. 1 

Umowy) nastąpi wcześniej.   

2. Zamawiający, w przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 

Umowy przed upływem 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 

poinformuje na piśmie Wykonawcę o wyczerpaniu ww. kwoty. 

3. Po zakończeniu terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest, 

pod nadzorem Zamawiającego i w jego siedzibie, do wymontowania 

wszystkich nośników pamięci (HDD, SSD z urządzeń, za wyjątkiem kości 

pamięci RAM) oraz przekazania ich Zamawiającemu. Po zakończeniu 

realizacji Umowy, Zamawiający przejmie na własność wszystkie nośniki 

pamięci w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie.  

 

§ 3. 

Realizacja i odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Dostawa 20 sztuk urządzeń drukujących, o których mowa w § 1 ust. 3 

pkt 1 Umowy, nastąpi najpóźniej w terminie [___] dni roboczych od 

dnia zawarcia Umowy. (termin zostanie wpisany zgodnie z 

oświadczeniem wykonawcy w ofercie). Dostawa urządzeń drukujących w 

ramach prawa opcji (do 2 sztuk urządzeń drukujących) nastąpi na 

podstawie zamówienia, złożonego przez Zamawiającego w formie e-

mailowej na adres Wykonawcy: [___]. Dostawa urządzeń drukujących 

w ramach prawa opcji nastąpi w ciągu jednego miesiąca od dnia 

wysłania zamówienia przez Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem 

poprzedzającym. 
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2. Z czynności odbioru urządzeń drukujących, Strony sporządzą protokół 

odbioru, który podpisany zostanie przez upoważnionych pracowników 

obu Stron wskazanych w ust. 8. Wzór Protokołu odbioru stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy.  

3. Wykonawca, w terminie wskazanym w ust. 1 zd. 1 niniejszego 

paragrafu, dokona w siedzibie Zamawiającego:  

1) instalacji Systemu,  

2) konfiguracji Systemu,   

3) instalacji niezbędnego oprogramowania oraz sterowników urządzeń 

drukujących na stanowiskach roboczych Zamawiającego; 

4) innych czynności, które są niezbędne do rozpoczęcia korzystania 

przez Zamawiającego z urządzeń drukujących.  

4. Z realizacji czynności, o których mowa w ust. 3, Strony sporządzą 

protokół wdrożenia, który podpisany zostanie przez upoważnionych 

pracowników obu Stron wskazanych w ust. 8. Wzór Protokołu wdrożenia 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Wykonawca w terminie ustalonym pomiędzy Stronami, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu wdrożenia, przeprowadzi 

szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń drukujących 

objętych Przedmiotem Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. d) 

Umowy.  

6. Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 5 

powyżej, będzie lista obecności pracowników Zamawiającego 

uczestniczących w szkoleniu.   

7. Realizacja Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 

Umowy, tj. sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do 

dzierżawionych urządzeń drukujących (tj. tonerów, bębnów, 

pojemników na zużyty toner, zszywek lub innych materiałów 

wymaganych do prawidłowego użytkowania urządzeń), następować 

będzie na podstawie zgłoszeń generowanych poprzez System lub 

Serwis/HelpDesk Wykonawcy lub na wezwanie Zamawiającego, w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wysłania przez 

Zamawiającego zgłoszenia.   

8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą:  

1) po stronie Wykonawcy:  

………………………., tel. ……………………………, tel./ faks: …………………. e-mail: 

……………………………. 

2) po stronie Zamawiającego:  

……………………………….., tel. ………………., e-mail ………………………………… 

9. Osoby wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu są uprawnione do 

wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej 

Umowy, w tym także do sporządzania i akceptowania Protokołów 

Odbioru/Wdrożenia wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy, a 
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także informowania o skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w § 5 

ust. 3. 

10. Osoby wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu nie mają prawa 

dokonywania zmian zarówno Umowy, jak i Załączników do Umowy, jak 

również nie mają prawa do wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy ani 

też do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Stron, bez 

odrębnego umocowania. Zd. poprzedzające nie dotyczy osoby 

wskazanej w ust. 8 pkt 1, jeżeli osoba ta jest Wykonawcą. 

11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nie 

stanowi zmiany Umowy. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę 

na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych w trybie 

przewidzianym dla zawiadomień. 

12. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności określone w 

ust. 13 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.  

13. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej Umowy przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie wystawione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które 

będą wykonywały następujące czynności: instalacja, konfiguracja  oraz 

usługi serwisowe. 

14. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 13 

czynności: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
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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) (dalej jako „RODO”), (tj. w szczególności 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności RODO. 

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 13 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 6 ust. 5 pkt 6 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności.  

 

§ 4. 

Usługa serwisu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia przez cały okres 

obowiązywania niniejszej Umowy kompleksowych usług serwisu 

urządzeń drukujących oraz Systemu, na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie oraz załącznikach do Umowy. Usługi serwisu mają na 

celu utrzymanie w gotowości i sprawności dzierżawionych urządzeń oraz 

Systemu przez cały okres trwania Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość i prawidłowe działanie 

dzierżawionych urządzeń drukujących oraz dzierżawionego Systemu.   

3. W ramach świadczenia usług serwisu urządzeń drukujących oraz 

Systemu, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) wymiany wszystkich części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych 

(w tym tonerów); 
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b) wykonywania przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zaleceniami 

producenta; 

c) utylizacji materiałów eksploatacyjnych (w tym tonerów). 

d) usuwania wszelkich awarii Systemu; 

e) dokonywania aktualizacji Systemu do najnowszej wersji. 

4. Wszelkie koszty świadczenia usług serwisowych, w tym zakupu i 

wymiany oraz utylizacji części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych 

(w tym tonerów), robocizny oraz dojazdu do miejsca pracy urządzeń 

drukujących, ponosi Wykonawca, któremu nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu, ponad wynagrodzenie obejmujące 

miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy urządzeń drukujących.  

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do dostawa papieru do urządzeń 

drukujących. Zamawiający dokona zakupu papieru we własnym zakresie. 

Koszty zakupu papieru ponosi Zamawiający. 

6. Zamawiający będzie zgłaszał awarie mailowo na adresy email wskazane 

w § 3 ust. 8 pkt 1 Umowy lub przez odpowiedni system informatyczny, 

jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu stosowny system do 

zgłaszania awarii. 

7. Usunięcie awarii urządzeń drukujących musi nastąpić w terminie nie 

dłuższym niż [___] dni robocze (Czas Naprawy) od dnia zgłoszenia 

awarii przez Zamawiającego. (termin zostanie uzupełniony po wyborze 

oferty). 

8. Do obliczania Czasu Naprawy, o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się 

przepisu art. 111 Kodeksu Cywilnego. Czas Naprawy upływa o godzinie 

zegarowej dnia roboczego odpowiadającej godzinie zegarowej dokonania 

zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane w innym dniu 

niż dzień roboczy, Czas Naprawy liczony jest od godziny 00:00 

pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

9. W przypadku, kiedy usunięcie awarii lub usterki nie będzie możliwe w 

terminie określonym w ust. 7, Wykonawca, zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu w terminie następnych 2 dni roboczych, 

urządzenia zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż 

Przedmiot Umowy podlegający naprawie. 

10. Usunięcie awarii Systemu musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż: 

a) 2 godzin od dnia zgłoszenia awarii Systemu – w przypadku awarii 

mających charakter błędu krytycznego. Za błąd krytyczny uznaje się 

awarię skutkującym nieprawidłowym działaniem Systemu, powodującą 

albo całkowity brak możliwości korzystania z Systemu albo takie 

ograniczenie możliwości korzystania z Systemu, że nie będzie 

zapewniało możliwości korzystania z jednej ze wskazanych 

funkcjonalności, tj. wydruku, kopiowania lub skanowania. 

b) 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii Systemu – w przypadku awarii 

niemających charakteru błędu niekrytycznego.   
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11. W sytuacji, gdy w przypadku wystąpienia awarii mającej charakter 

błędu krytycznego, Wykonawca zapewni stałą dostępność 

funkcjonalności wydruku, kopiowania i skanowania w trybie awaryjnym, 

Czas Naprawy ulega wydłużeniu do dwóch dni roboczych liczonych od 

dnia dokonania zgłoszenia awarii. 

12.  Do obliczania Czasu Naprawy, o którym mowa w ust. 10 lit. b, nie 

stosuje się przepisu art. 111 Kodeksu Cywilnego. Czas Naprawy upływa 

o godzinie zegarowej dnia roboczego odpowiadającej godzinie zegarowej 

dokonania zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane w 

innym dniu niż dzień roboczy, Czas Naprawy liczony jest od godziny 

00:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. 

13. Czynności związane z usuwaniem awarii będą dokonywane w siedzibie 

Zamawiającego w obecności pracownika Zamawiającego, a w sytuacji 

gdy usuniecie awarii w tym miejscu okaże się niemożliwe, Wykonawca 

może usunąć awarię w innym miejscu poza siedzibą Zabawiającego. W 

przypadku, gdy usunięcie awarii będzie dokonywane poza siedzibą 

Zamawiającego, nośniki pamięci (dyski HDD, SSD) zostaną 

wymontowane i pozostaną w siedzibie Zamawiającego.  

14. W przypadku awarii nośnika pamięci wykorzystywanego przez 

urządzenie drukujące (tj. dyski twarde, SSD, pamięci flash) będzie on 

wymieniony przez Wykonawcę na nowy, zaś uszkodzony nośnik pamięci 

przechodzi na własność Zamawiającego i pozostaje w posiadaniu 

Zamawiającego.    

15. W przypadku zapewnienia na czas naprawy urządzenia zastępczego, 

zainstalowane w nim nośniki pamięci przechodzą na własność 

Zamawiającego. W takim wypadku, przy zwrocie urządzenia zastępczego 

Wykonawca zobowiązany jest wymontować nośniki pamięci i przekazać 

je Zamawiającemu.  

16. Z tytułu świadczenia usług Serwisu urządzeń drukujących oraz 

Systemu, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad 

wynagrodzenie obejmujące miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy 

urządzeń drukujących. 

17. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do stałych konsultacji z 

zakresu funkcjonowania Systemu udzielanych telefonicznie lub drogą 

mailową. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

z tytułu realizacji niniejszej Umowy wyniesie [___] PLN netto, powiększona o 

podatek od towarów i usług (VAT), to jest łącznie [___] PLN brutto 

(uwzględniając prawo opcji).  

2. W trakcie obowiązywania Umowy, Zamawiający zobowiązuje się płacić 
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Wykonawcy czynsz z dołu, w cyklach rozliczeniowych równych jednemu 

miesiącowi kalendarzowemu (od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca), 

zgodnie z Formularzem Ofertowym, który obejmuje:  

a) stałą miesięczną kwotę z tytułu dzierżawy urządzeń drukujących, w tym 

z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z Systemu oraz serwisu urządzeń 

drukujących w wysokości [___] zł netto / 1 miesiąc,  

b) zmienną kwotę zależną od ilości dokonanych wydruków z tytułu 

wydruków kolorowych w wysokości [___] zł netto za 1 stronę wydruku i 

czarno-białych w wysokości [___] zł netto za 1 stronę wydruku. 

3. Zamawiający informuje, że może nie wykorzystać pełnej kwoty określonej 

w formularzu oferty za wydruki stron kolorowych oraz czarno-białych. 

Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że w powyższym 

zakresie Zamawiający wykorzysta wartość Umowy w wysokości 120.000 zł 

netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Zamawiający poza w/w 

kwotą nie jest zobowiązany do dokonywania większej ilości wydruków/ 

kopii, a Wykonawcy nie będą przysługiwać w stosunku do Zamawiającego 

żadne roszczenia z tym związane, w tym o zwrot utraconych korzyści. 

W ramach prawa opcji, Zamawiający może, wystąpić do Wykonawcy o 

dzierżawę dwóch dodatkowych sztuk urządzeń drukujących podłączonych 

do Systemu. Zamawiający na pewno będzie dzierżawił 20 szt. Urządzeń 

drukujących z Systemem. Wykonawcy nie będą przysługiwać w stosunku 

do Zamawiającego żadne roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający nie 

skorzysta z prawa opcji obejmującego dwa dodatkowe urządzenia 

drukujące, w tym o zwrot utraconych korzyści. 

4. Podstawą do naliczenia kwoty zmiennej, o której mowa w ust. 2 lit. b 

będzie każdorazowo odczyt stanu licznika wydruków na wydzierżawionych 

urządzeniach, potwierdzony wydrukiem zaakceptowanym przez Strony. 

Wydruk stanu licznika należy dołączyć do faktury VAT. 

5. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy w okresie krótszym niż jeden 

miesiąc kalendarzowy, Wykonawcy przysługuje za ten okres 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit. a, obliczone proporcjonalne 

do czasu, w którym realizowany był Przedmiot Umowy. Okres realizacji 

Przedmiotu Umowy w zakresie dzierżawy urządzeń drukujących liczony 

jest od dnia podpisania protokołu wdrożenia, który potwierdza prawidłowe 

wdrożenie Systemu. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawianej przez 

Wykonawcę, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany 

w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy, pod warunkiem, że 

rachunek bankowy jest zarejestrowany w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT, dalej 

jako „Biała Lista VAT”). Faktura VAT nie może zostać wystawiona przed 
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podpisaniem przez Strony protokołu odbioru, potwierdzającego dostawę 

urządzeń drukujących oraz wdrożenie Systemu. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

Wykonawca oświadcza, że jest/nie1 jest czynnym podatnikiem podatku 

VAT.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż w 

terminie jednego dnia roboczego od takiej zmiany.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich bezpośrednich i 

pośrednich szkód (w tym utraconych korzyści), jakie Zamawiający poniesie 

na skutek wprowadzenia go w błąd co do statusu podatkowego 

Wykonawcy.  

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie 

znajduje się na Białej Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego 

do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury 

VAT zawierającej rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT. 

11. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do 

umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej 

płatności". 

12. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno 

być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a 

Wykonawca w fakturze VAT nie zawarł dopisku, o którym mowa w ust. 11, 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą 

wynagrodzenia do czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT. 

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być 

płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, Zamawiający 

może również dokonać zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od umieszczenia przez 

Wykonawcę na fakturze VAT dopisku, o którym mowa w ust. 11. 

13. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia 

przelewu przez Zamawiającego. 

14. Poza wynagrodzeniem miesięcznym, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty 

jakichkolwiek kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot 

związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę wydatków, strat, 

kosztów, utraconych zysków lub roszczeń.  

15. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie w wysokości wynikającej z 

formularza ofertowego Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Umowy, jest wynagrodzeniem ostatecznym i nie ulegnie podwyższeniu 

przez cały okres trwania Umowy. 

                                           
1 Niewłaściwe wykreślić.  
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16. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020, poz.935). 

17. Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego 

przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy2 w 

rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020, poz.935). 

 

§ 6. 

Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy:  

a) w okolicznościach i terminach określonych w art. 145 PZP,  

b) jeżeli opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 

3 ust. 1 zd. 1, przekroczy 7 dni roboczych,  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy bez konieczności wzywania Wykonawcy do należytego 

wykonania Umowy.  

3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia (tj. ze skutkiem natychmiastowym), w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca nie przeprowadzi szkolenia w terminie wskazanym w § 3 

ust. 5; 

b) Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych 

w terminie wskazanym w § 3 ust. 7; 

c) Wykonawca nie usunie awarii w terminie wskazanym w § 4 ust. 7 lub § 4 

ust. 10. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących 

przypadkach:  

a) z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, 

o których mowa w § 3 ust. 1 zd. 1 – 0,2 % całkowitego 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień;  

b) z tytułu zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia w stosunku do terminu 

wskazanego w § 3 ust. 5 – 0,1 % całkowitego wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień; 

c) z tytułu zwłoki w dostawie materiałów eksploatacyjnych w stosunku 

do terminu wskazanego w § 3 ust. 7 – 0,03% całkowitego 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień;  

d) z tytułu zwłoki w usunięciu awarii w stosunku do terminu  wskazanego 

w § 4 ust.  7 lub § 4 ust. 10 lit. b) – 0,05% całkowitego 

                                           
2 Niewłaściwe wykreślić.  
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wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień;  

e) z tytułu zwłoki w usunięciu awarii w stosunku do terminu  wskazanego 

w § 4 ust. 10 lit. a) – 0,02% całkowitego wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia;  

f) za naruszenie postanowień Umowy dotyczących zatrudnienia osób na 

umowę o pracę, o których mowa w § 3 ust. 13 - w wysokości 2000 

złotych (słownie złotych: dwa tysiące) za każdy stwierdzony przez 

Zamawiającego  przypadek;  

g) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy – 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

Umowy.   

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 4 mogą podlegać sumowaniu. Kary 

umowne naliczone na podstawie niniejszej Umowy nie mogą przekroczyć 

łącznie 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 4, nastąpi przelewem na 

wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do jej zapłaty.  

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, 

Zamawiający może  potrącić swoją wierzytelność z tytułu kar umownych z 

wierzytelności Wykonawcy  z tytułu  wynagrodzenia.  

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

9. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.    

    

§ 7. 

Licencja na korzystanie z Systemu 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Systemu, 

tj. systemu wydruku podążającego oraz systemu raportowania 

i zarządzania urządzeniami drukującymi, jak również na korzystanie 

z wszelkich innych utworów, w szczególności oprogramowania 

znajdującego się w urządzeniach drukujących, które są niezbędne 

do zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z urządzeń 

drukujących na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Licencja obejmuje prawo do korzystania z utworów, o których mowa w 

ust. 1 na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe 

zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworów. 
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3. Licencja udzielana jest na okres obowiązywania niniejszej Umowy. 

4. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej. 

5. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na wszystkich polach eksploatacji 

określonych w niniejszej Umowie zawiera się w wynagrodzeniu 

miesięcznym, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a). Z tytułu udzielenia licencji 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

6. W przypadku, gdy do korzystania przez Zamawiającego z urządzeń 

drukujących lub Systemu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz 

załącznikach, niezbędne będzie udzielenie Zamawiającemu licencji na 

korzystanie z utworów na polach eksploatacji innych niż wskazane w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia licencji, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a), na każde żądanie 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania. 

7. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do udzielenia 

licencji w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jak również, że 

posiada wszelkie niezbędne prawa do wypełnienia w całości zobowiązań z 

niej wynikających. 

8. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z 

tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z 

odpowiedzialności wynikającej z ww. naruszenia, zaś w przypadku wszczęcia 

postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu ww. naruszenia 

Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony. 

 

§ 8. 

Poufność i ochrona danych osobowych 

1. Zasady ochrony informacji poufnych reguluje odrębna umowa o 

zachowaniu poufności.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Zamawiającego 

obowiązku informacyjnego, o którym mowa art. 14 Rozporządzenie 

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.U.UE.L.2016.119.1), w stosunku do pracowników/ 

współpracowników Wykonawcy, którzy w imieniu Wykonawcy uczestniczą 

w realizacji niniejszej Umowy i których dane w związku z realizacją 

niniejszej Umowy przetwarza Zamawiający. Formularz informacyjny w 

zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego 

stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§ 9. 
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Rozwiązywanie sporów 

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10. 

Zmiana Umowy 

1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zakazuje się 

istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmiany zawartej Umowy w następujących przypadkach i w następującym 

zakresie: 

a) zmiana terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Umowy – 

maksymalnie o czas jej występowania; 

b) w przypadku zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa 

krajowego, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji lub 

postanowień Umowy do zmian w/w przepisów, które nastąpiły w 

trakcie realizacji Umowy – w takim przypadku Strony będą mogły 

dokonać zmian Umowy uwzględniających adekwatny wpływ tych 

okoliczności (zmian przepisów, umów, wytycznych) na realizację 

Umowy; 

c) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach i na 

zasadach, o których mowa w ust. 4-12 poniżej. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wydłużenia okresu 36 

miesięcy realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

Umowy, maksymalnie do kolejnych 6 miesięcy, w przypadku 

niewykorzystania kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) 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) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne; 

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

pracowniczych planach kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 5-12, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, będzie odnosić się 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy pozostałej do zrealizowania, 

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 

zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku 

z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

pracowników wykonujących Umowę do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników wykonujących Umowę, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom wykonujących Umowę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
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pracowników wykonujących Umowę, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

10. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4, każda ze Stron może 

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o 

jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem 

daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, jeżeli z 

wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 

wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 

mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących pracę w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 4 pkt 2, lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących pracę w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 

przypadku zmiany, o której mowa ust. 4 pkt 3; 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących pracę w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

wraz z kwotami wpłat uiszczanymi do pracowniczych planów kapitałowych 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa ust. 4 pkt 4. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 -4, jeżeli z wnioskiem 

występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, 

dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma 

wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 

wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11. 
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§ 11. 

Siła wyższa 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po 

podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do 

zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron 

jej zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, 

ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, 

ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski 

żywiołowe.  

2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły 

wyższej zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie 

pisemnej drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach. 

3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o 

uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub 

Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny 

zaistnienia siły wyższej, za pisemną zgodą Stron zgodnie z postanowieniami 

§ 10. Przy określaniu uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę zdolność 

Wykonawcy niewykonującego świadczenia do ponownego rozpoczęcia 

realizacji Umowy oraz zainteresowanie Zamawiającego otrzymaniem 

świadczenia pomimo opóźnienia. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa 

z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający 15 dni 

roboczych, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów 

jej realizacji. 

4. Zadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie 

wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej. 

Niewykonanie zobowiązań przez jedną ze Stron z powodu siły wyższej, 

zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych, rozumie się 

przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają, bez uszczerbku dla powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, że mimo ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 (COVID 19), Strony dołożą wszelkich 

starań w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy, w tym w 

szczególności w zakresie terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 
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3. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do 

podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą 

reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy. 

4. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszej 

Umowy nie powoduje nieważności lub niewykonalności całej Umowy. W 

takim przypadku Strony przystąpią do negocjacji i uzgodnią postanowienia 

najbliższe ich intencjom. 

5. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności z niniejszej 

Umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych  oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

7. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z formularzem 

asortymentowym. 

2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru / wdrożenia. 

4) Załącznik nr 4 – Warunki prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne. 

5) Załącznik nr 5 - Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania 

danych osobowych. 

8. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednej dla każdej ze Stron. 
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