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zał. nr 6                                                                                                                   BAG/04/2019/PN                                                   

 UMOWA (wzór) 

zawarta w Katowicach w dniu ................................ 2019 r., zwana dalej „umową”, pomiędzy: 

Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31, 40-055 

Katowice, NIP: 6341087040, REGON: 000332245, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:  

Krystynę Samek- Skwarę — Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, 

a 

..............................................................................................................................................................., 

wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla .................................................................... pod numerem KRS .................................../ 

wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: ......................, REGON: ......................, zwanym/ą 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez: 

..............................................................................................................................., 

zwanymi wspólnie w dalszej części umowy „Stronami”. 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz dostawą i rozładunkiem materiałów eksploatacyjnych, 

w szczególności tonerów i tuszy do drukarek, do siedzib następujących urzędów górniczych: 

1) Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach - ul. Obroki 87, 40-929 Katowice; 

2) Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku - ul. B. Chrobrego 8, 44-200 Rybnik; 

3) Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach - ul. Jasna 31 b, 44-122 Gliwice; 

4) Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie - ul. Armii Krajowej 3, 38-402 Krosno; 

5) Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach  - ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce; 

6) Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie - ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin; 

7) Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu - ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław; 

8) Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie - ul. Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków; 

9) Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu - ul. Czerwonacka 1, 61 – 016 Poznań -  

do 31.08.2019 r., ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań – od 01.09.2019 r., 

10) Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie - ul. Wilcza 46, 00-678 Warszawa; 

11) Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku - ul. Biała 1, 80 - 435 Gdańsk; 

12) Specjalistyczny Urząd Górniczy - ul. Obroki 87, 40-929 Katowice; 

13) Wyższy Urząd Górniczy - ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określają: Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia z dnia ...................2019 r., zwana dalej „SIWZ”, a także oferta Wyko-

nawcy z dnia .............................. 2019 r., sporządzona według zasad określonych w SIWZ, zwa-

na dalej „ofertą”. SIWZ oraz oferta stanowią załączniki do umowy. 

3. Wynikające z postanowień umowy czynności Zamawiającego odnoszące się do poszczególnych 

urzędów górniczych będą wykonywane przez wyznaczonych pracowników tych urzędów lub 

wyznaczonych pracowników Wyższego Urzędu Górniczego. 

4. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w SIWZ, a postanowieniami 

umowy, stosuje się postanowienia umowy. 
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§ 2 

1. Umowa obowiązuje od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.07.2021 r., jednakże nie dłużej niż do wy-

czerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 6. 

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się sukcesywnie, w zależności od potrzeb Za-

mawiającego. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane materiały eksploatacyjne do wskaza-

nych w § 1 ust. 1 siedzib urzędów górniczych w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00. Za 

dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się także do 

wniesienia materiałów eksploatacyjnych do wskazanego przez pracownika danego urzędu gór-

niczego pomieszczenia. 

3. Dostarczenie każdej partii materiałów eksploatacyjnych nastąpi w terminie do 3 dni roboczych 

od dnia przekazania Wykonawcy zamówienia drogą elektroniczną na adres: 

.............................../ za pośrednictwem Systemu Obsługi Klienta - platformy on-line dostępnej 

pod adresem: ……………………, zwanej dalej „SOK”. 

4. Dostarczenie każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie następować jednorazowo i bę-

dzie obejmować całość zamówionego w ramach danej partii asortymentu. 

5. Potwierdzeniem dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie protokół odbio-

ru lub dokument WZ podpisany przez pracownika danego urzędu górniczego. Po dostarczeniu 

materiałów eksploatacyjnych, pracownik danego urzędu górniczego dokona ich sprawdzenia, 

polegającego na upewnieniu się, że są one wolne od wad fizycznych, zostały dostarczone zgod-

nie z zamówieniem i odpowiadają wymaganiom zawartym w SIWZ. 

6. Jeżeli pracownik danego urzędu górniczego stwierdzi wady dostarczonych materiałów eksploat-

acyjnych, ich niezgodność z zamówieniem, w tym braki ilościowe w zamawianej partii asorty-

mentu, lub niezgodność z  wymaganiami zawartymi w SIWZ, zgłosi zastrzeżenia do protokołu 

odbioru lub dokumentu WZ. W takim przypadku Wykonawca na własny koszt wymieni mate-

riały eksploatacyjne na nowe, wolne od wad lub doprowadzi do zgodności z zamówieniem lub 

wymaganiami zawartymi w SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie, o którym 

mowa w § 4 ust. 1. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie. 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne będą fabrycznie 

nowe, oryginalnie i fabrycznie zamknięte. Dodatkowo materiały eksploatacyjne będą fabrycznie 

opakowane w sposób chroniący kasetę z tonerem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opa-

kowania wewnętrzne). Każda kaseta oraz opakowanie z tonerem musi posiadać zabezpieczenie 

umożliwiające rozpoznanie, czy materiał eksploatacyjny był otwierany i/lub używany. 

2. Wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne będą oznakowane kodem producenta umożli-

wiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz typ materiału eksploatacyjnego. Ozna-

czenia będą umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych materiału eksploatacyjnego,  

w przypadku tonera bezpośrednio na jego kasecie. 

3. Wszystkie tonery i tusze, bezpośrednio na opakowaniu muszą posiadać listę urządzeń z nimi 

kompatybilnych. 

4. Kasety tonerów i tuszy nie mogą pochodzić z procesu regeneracji i być wtórnie użyte w dostar-

czonym materiale eksploatacyjnym. 

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone tonery i tusze były oryginalne, tzn. wyprodukowane 

przez producenta tego urządzenia, do którego dany materiał jest przeznaczony lub równoważne, 

z zastrzeżeniem, że nie posiadają gorszych parametrów od oryginalnych (wydajność, jakość 

wydruków) oraz posiadają oznaczenie CE na potwierdzenie kompatybilności elektromagnetycz-

nej zgodnie z dyrektywą 2004/108/EC. 

6. Dostarczone tonery i tusze nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz 

jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, w szczególności 

muszą zapewniać pełną kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie 

wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia materiału eksploatacyjnego. 
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7. Wszystkie dostarczone tonery i tusze muszą posiadać na opakowaniu unikalny kod kreskowy, 

umożliwiający identyfikację producenta w międzynarodowej organizacji GS1 po numerze GTIN 

(Globalny Numer Jednostki Handlowej). 

8. Wykonawca gwarantuje poprawną jakość drukowania do wyczerpania środka barwiącego za-

wartego w dostarczanych przez siebie tonerach i tuszach, w okresie ich przydatności do użycia. 

9. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne posiadały termin przydatności 

do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, liczone od dnia podpisania przez pracownika danego 

urzędu górniczego, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru lub dokumentu WZ. Dostarczone materia-

ły eksploatacyjne muszą być zaopatrzone w etykiety wskazujące jednoznacznie termin przydat-

ności materiałów eksploatacyjnych do użycia. 

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na każdy materiał eks-

ploatacyjny, liczonej od dnia podpisania przez pracownika danego urzędu górniczego bez za-

strzeżeń protokołu odbioru lub dokumentu WZ. 

11. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady mate-

riałów eksploatacyjnych objętych przedmiotem umowy przez okres 24 miesięcy liczonych od 

dnia podpisania przez pracownika danego urzędu górniczego bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

lub dokumentu WZ. 

12. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usuwania wszelkich wad materiałów eksploatacyjnych. 

13 Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

14. Zamawiający może zgłaszać wady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

............................................. / SOK. 

§ 4 

1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, ich niezgod-

ność z zamówieniem, w tym braki ilościowe w zamawianej partii asortymentu, lub niezgodność 

z  wymaganiami zawartymi w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do właści-

wego urzędu górniczego, na własny koszt, materiały eksploatacyjne nowe, wolne od wad lub 

doprowadzić do zgodności z zamówieniem lub wymaganiami zawartymi w SIWZ, w terminie 

do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

2. W przypadku ujawnienia wad po przyjęciu materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wymiany dostarczonych materiałów na wolne od wad, na własny koszt, nie-

zwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wad przez Zama-

wiającego. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność materiału eksploatacyjnego jest mniej-

sza niż 80% zadeklarowanej wartości nominalnej kasety, jakość wyraźnie odbiega od oryginału 

(np. pojawiające się linie, zabrudzenia, smugi) lub niezawodność dostarczonych produktów nie-

korzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego lub, jeżeli produkt nie sygnalizuje we 

właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, lub nie współpracuje poprawnie z oprogramo-

waniem drukarki i drukarką, Wykonawca na żądanie Zamawiającego bezpłatnie wymieni mate-

riał eksploatacyjny podlegający reklamacji na materiał eksploatacyjny spełniający wymagania  

w ciągu 3 dni roboczych, niezależnie od stanu zużycia tego materiału. W przypadku, gdy dwu-

krotna wymiana reklamowanego materiału eksploatacyjnego nie spełni ww. wymagań, Wyko-

nawca, na żądanie Zamawiającego, wymieni reklamowany materiał eksploatacyjny na materiał 

oryginalny producenta urządzenia, bez zmiany ceny, w ciągu 3 dni roboczych. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, których użycie 

spowoduje konieczność częstszej konserwacji urządzenia (np. czyszczenie wnętrza drukarki 

spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych, tj.: rolek, 

wałków, fuser’ów, itp.) niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi urządzenia, Wykonaw-

ca zobowiązuje się do przejęcia tych zobowiązań wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych 

na własny koszt w okresie stosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. Zobowiąza-

nia, o których mowa powyżej, będą realizowane w terminie do 3 dni roboczych od daty zgło-
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szenia (faksem, pocztą elektroniczną) konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia konserwacji urządzeń wraz z wymianą 

materiałów eksploatacyjnych na koszt Wykonawcy w przypadku przekroczenia powyżej okre-

ślonego terminu.  

5. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje uszkodze-

nie urządzenia drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela serwisu wybranego przez Za-

mawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym 

serwisie producenta urządzeń na swój koszt, a także do zwrotu kosztów związanych z wyda-

niem opinii/ekspertyzy przedstawiciela serwisu wybranego przez Zamawiającego, w terminie do 

14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia uszkodzenia (faksem, pocztą elektroniczną) przez 

Zamawiającego. W wypadku braku akceptacji opinii/ekspertyzy serwisu wybranego przez Za-

mawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wykonania na własny koszt kontr-ekspertyzy  

w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu. 

6. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego z przyczyn, o których mowa  

w ust. 5 (braku możliwości dokonania naprawy), potwierdzonego przez przedstawiciela serwisu 

wybranego przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oraz do 

zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy przedstawiciela serwisu wybranego 

przez Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tego faktu (faksem, pocz-

tą elektroniczną), fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach 

(standardzie i funkcjonalności). W wypadku braku akceptacji ekspertyzy serwisu wybranego 

przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wykonania na własny koszt kontr-

ekspertyzy w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu. 

7. Wykonana przez Wykonawcę kontr-ekspertyza o której mowa w ust. 5 oraz ust. 6, musi zostać 

przedstawiona przed upływem 14 dniowego terminu przewidzianego na usunięcie uszkodzenia. 

Po przekroczeniu tego terminu Zamawiającemu będzie przysługiwać, przy uszkodzeniach o któ-

rych mowa w ust. 5, prawo do usunięcia uszkodzenia w serwisie wybranym przez Zamawiają-

cego lub w autoryzowanym serwisie producenta, a przy uszkodzeniach, o których mowa  

w ust. 6, prawo do zakupu takiego samego urządzenia lub innego o takim samym lub nie gor-

szym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych lub lepszych parametrach, a Wykonawca 

będzie zobowiązany do zwrotu kosztów brutto naprawy lub zakupu tego urządzenia oraz do 

zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy przez przedstawiciela serwisu wy-

branego przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania Wykonawcy in-

formacji o kosztach brutto naprawy lub zakupu urządzenia oraz kosztach związanych z wyda-

niem opinii. 

8. W przypadku utraty gwarancji z powodu uszkodzenia lub awarii urządzenia spowodowanej sto-

sowaniem zamiennika oryginalnego materiału eksploatacyjnego, Wykonawca będzie zobowią-

zany przejąć gwarancję uszkodzonego urządzenia. 

9. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 4 ust. 1—8, będzie uznawane 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy przez Wyko-

nawcę. 

§ 5 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą oraz sprawującymi nadzór nad realizacją 

umowy ze strony Zamawiającego są: 

1) ......................................., e-mail: .........................................., tel.: ..................................; 

2) ......................................., e-mail: .........................................., tel.: ................................. . 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Zamawiającym oraz sprawującymi nadzór nad realizacją 

umowy ze strony Wykonawcy są: 

1) ......................................., e-mail: .........................................., tel.: ..................................; 

2) ......................................., e-mail: ...................................., tel.: ..................  (konsultant SOK). 

3. Strony mogą dokonać zmiany osób uprawnionych do kontaktów, informując o tym drugą Stronę 

na piśmie. Zmiana w tym zakresie nie wymaga aneksu do umowy. 
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§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: 

1) w przypadku materiałów eksploatacyjnych wskazanych w zestawieniu cenowym — 

obliczone na podstawie faktycznie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych oraz cen 

jednostkowych określonych w zestawieniu cenowym, zawartym w ofercie, zwanym dalej 

„zestawieniem cenowym”; 

2) w przypadku materiałów eksploatacyjnych niewymienionych w zestawieniu cenowym — 

zgodne z ceną określoną w przesłanym Zamawiającemu kosztorysie, o którym mowa  

w ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu kosztorysu dostarczenia materiałów 

eksploatacyjnych niewymienionych w zestawieniu cenowym, zwanego dalej „kosztorysem”,  

w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego zapytania o kosztorys  

w sposób określony w § 2 ust. 3. Kosztorys będzie zawierał ceny jednostkowe oraz cenę łączną. 

3. Ceny wskazane w kosztorysie są cenami brutto i obejmują wszystkie koszty związane z realiza-

cją dostawy, w tym koszty rozładowania i wniesienia materiałów eksploatacyjnych do wskaza-

nego przez pracownika danego urzędu pomieszczenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy materiałów eksploatacyjnych niewy-

mienionych w zestawieniu cenowym u innego podmiotu, w szczególności gdy ten zaoferował 

niższą cenę, niż wskazana przez Wykonawcę w kosztorysie. Wykonawcy z tego tytułu nie przy-

sługują żadne roszczenia. 

5. Rozpoczęcie wykonania dostawy materiałów eksploatacyjnych niewymienionych w zestawieniu 

cenowym może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu  

i złożeniu przez Zamawiającego zamówienia na ich dostawę. 

6. Maksymalne łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (dostawy materiałów 

eksploatacyjnych wymienionych w zestawieniu cenowym oraz dostawy materiałów eksploata-

cyjnych niewymienionych w zestawieniu cenowym) nie przekroczy kwoty brutto ........... zł 

(słownie: ........................................................). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia w okresie obowiązywa-

nia umowy ilości wskazanych w poszczególnych pozycjach zestawienia cenowego, zawartego  

w zał. nr 1 do SIWZ, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego łącznego wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 6. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie. 

8. Ceny określone w zestawieniu cenowym uwzględniają wszystkie koszty poniesione przez Wy-

konawcę w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty transportu oraz wnie-

sienia materiałów eksploatacyjnych do wskazanego przez pracownika danego urzędu pomiesz-

czenia. 

9. Zapłata wynagrodzenia za każdą partię dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nastąpi  

w terminie 21 dni od dnia przedłożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

oraz zgodnej z zamówieniem i faktycznie wykonanym świadczeniem faktury VAT. Podstawą 

do wystawienia i zapłaty faktury będzie podpisany przez pracownika danego urzędu górniczego 

protokół odbioru lub dokument WZ. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Zamawiający upoważnia Wykonawcę 

do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

11. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

o której mowa w ust. 9. 

12. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty Wykonawcy będą przysługiwały odsetki 

ustawowe. 

§ 7 
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1. Strony postanawiają o wprowadzaniu odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należne-

go Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2177) oraz zmiany minimalnej stawki godzinowej; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko-

ści stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). 

2. Zmiana treści umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego 

po podpisaniu przez obie Strony. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wyko-

nawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług obo-

wiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

lub zmiany minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o war-

tość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagro-

dzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimal-

nego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 

6. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej wymaga uprzedniego 

złożenia przez Wykonawcę wyliczenia wysokości dodatkowych koszów wynikających z wpro-

wadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, i akceptacji tych zmian przez Zamawiającego. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub minimalnej stawki godzinowej wchodzi w życie z dniem podpisania aneksu, o którym 

mowa w ust. 2. 

8. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro-

wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zasad gro-

madzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych wynagrodzenie Wyko-

nawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zo-

bowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychcza-

sowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Za-

mawiającego. 

9. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, z powodu zmiany zasad podlegania ubezpie-

czeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpie-

czenie społeczne i zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wyliczenia wysokości dodatko-

wych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i akceptacji 

tych zmian przez Zamawiającego. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo-

łecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie spo-

łeczne i zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitało-

wych wchodzi w życie z dniem podpisania  aneksu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny brutto zamawianej 

partii materiałów eksploatacyjnych, obliczonej na podstawie cen jednostkowych brutto określo-
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nych w zestawieniu cenowym lub na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w kosz-

torysie, w przypadku: 

1) opóźnienia w dostarczeniu określonej partii materiałów eksploatacyjnych — za każdy dzień 

opóźnienia lub 

2) dostarczenia niepełnej lub niezgodnej z zamówieniem partii materiałów eksploatacyjnych. 

2. W razie opóźnienia w wymianie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych na nowe, wolne od 

wad lub opóźnienia w doprowadzeniu do zgodności z zamówieniem lub wymaganiami zawar-

tymi w SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny jed-

nostkowej brutto materiału eksploatacyjnego, określonej w zestawieniu cenowym lub na pod-

stawie cen jednostkowych brutto określonych w kosztorysie, za każdy dzień opóźnienia, nieza-

leżnie od kary przewidzianej w ust. 1. 

3. W razie opóźnienia w usunięciu wad materiału eksploatacyjnego w okresie gwarancji, w tym 

wad o których mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wyso-

kości 10% ceny jednostkowej brutto materiału eksploatacyjnego, określonej w zestawieniu ce-

nowym lub na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w kosztorysie, za każdy dzień 

opóźnienia. 

4. W razie opóźnienia z tytułu zwrotu kosztów naprawy lub zakupu urządzenia oraz zwrotu kosz-

tów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy przez przedstawiciela serwisu wybranego przez 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kosztów 

naprawy lub zakupu urządzenia oraz kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy, za 

każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku każdorazowego stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonywania lub nienale-

żytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę (w szczególności 

w przypadku niezapewnienia dostępu do SOK lub braku możliwości złożenia zamówienia przez 

SOK z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego), Zamawiający ma prawo naliczenia kar 

umownych w wysokości do 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 6. 

6. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu określonej partii materiałów eks-

ploatacyjnych przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skut-

kiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do zapłaty kary umownej należnej mu za okres 

od dnia powstania opóźnienia do dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

7. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wymianie materiałów eksploatacyjnych na nowe, 

wolne od wad lub doprowadzeniu do zgodności z zamówieniem i wymaganiami zawartymi  

w SIWZ oraz w usunięciu wad w okresie gwarancji przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający 

może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do zapłaty 

kary umownej należnej mu za okres do dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

8. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy z tytułu zwrotu kosztów naprawy lub zakupu urzą-

dzenia oraz zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy przez przedstawiciela 

serwisu wybranego przez Zamawiającego przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający może wy-

powiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do zapłaty kary 

umownej należnej mu za okres od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

9. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w całym 

okresie jej obowiązywania, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca 

nie dostarczy partii materiałów eksploatacyjnych w terminie 14 dni od złożenia pierwszego za-

mówienia przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do 

odstąpienia od umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 6. 

11. Oświadczenia Zamawiającego o  wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym albo 

odstąpieniu od umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odstąpienie od umowy pozostają 

bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych. 
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12. Jeżeli wielkość poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

13. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu 

nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu pod-

stawy. 

14. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 9 

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość w trakcie rea-

lizacji umowy (celowo lub przy okazji), i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym 

celu niż do wykonania umowy, a także do zachowania  w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Za-

mawiającego, w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy 

przekazania tych informacji oraz ich źródła. Wykonawca zobowiązuje się również do nie 

zapoznawania się, nie kopiowania oraz nie udostępniania innym podmiotom jakichkolwiek 

informacji dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zle-

cenie oraz podmiotów będących kontrahentami Zamawiającego; 

2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy pomocy 

których wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w pkt 1, ani ich źródła za-

równo w całości, jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia 

Zamawiającego. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będzie 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone 

dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki: 

1) SIWZ; 

2) oferta. 

Zamawiający: Wykonawca: 
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