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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie Zamówienia publicznego  

 

II/DZ/…/2022 
UMOWA 

 

Zawarta  w  dniu …………….. w Bochni pomiędzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł Marty Wieckiej z siedzibą 
w Bochni przy ulicy Krakowskiej 31, 32-700 Bochnia, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
pod numerem KRS 0000031986, posiadającym numer NIP 8681604021, REGON 000304349,  

reprezentowanym przez: 
 

- .................................................................................................................................. 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a 
 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  
(nazwa firmy) z siedzibą w ……………..…….przy ulicy ………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ………, NIP ……….., REGON ………….., kapitał zakładowy w wysokości: …, 
reprezentowanym przez: 

 
- .................................................................................................................................. 

 
- .................................................................................................................................. 

zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ” 

 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.) 
(imię i nazwisko), przedsiębiorca działający pod firmą ……………..… z siedzibą w …………… przy ulicy ….., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …, REGON …….., nr PESEL …, seria i numer 

dowodu osobistego …, adres zamieszkania …, 

zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ” 

 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa (dalej jako Umowa) została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., o treści następującej:  
 
Ilekroć w treści Umowy wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu aktualnym 

na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w zakresie serwisowania samochodów dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej a także pozostałe 

zobowiązania wynikające z Umowy, mające na celu umożliwienie Zamawiającemu korzystanie z samochodów – 
całość zwana dalej Usługi serwisowe.  

2. Szczegółowy wykaz samochodów objętych Usługą serwisową, orientacyjną ilość roboczogodzin w ramach Usług 
serwisowych oraz orientacyjną ilość wymiany opon wraz z wyważeniem, zawiera załącznik nr 1A do zapytania 

ofertowego – formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – dalej jako Załącznik nr 1 do Umowy . 

3. Zamawiający, korzystając z prawa opcji w trakcie realizacji Umowy, dopuszcza możliwość jednostronnego 
zwiększenia lub zmniejszenia przez siebie wartości Umowy w granicach +40% (zamówienie maksymalne opcja 
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140%) / albo -40% (zamówienie minimalne opcja 60%) określonej w  § 4 ust. 1 Umowy, poprzez zwiększenie lub 

zmniejszenie w zakresie ilości roboczogodzin, ilość wymiany opon wraz z wyważeniem, określonych w Załączniku 

nr 1 do Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych. Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo 
minus – mogą być spowodowane brakiem możliwości przewidzenia częstotliwości oraz zakresów Usług 

serwisowych, a przede wszystkim kosztów oraz czasochłonności ich wykonywania. 
4. Zmiana zakresu realizacji Umowy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie wymaga złożenia 

przez Zamawiającego jakiegokolwiek oświadczenia o zmianie Umowy i będzie dokonywana w sposób 
dorozumiany, tj. poprzez składanie dodatkowych lub zaniechanie złożenia zleceń, w granicach określonych 

powyżej. 

5. Zamawiający dopuszcza, a Wykonawca wyraża zgodę na możliwość zmiany przez Zamawiającego wykazu 
samochodów podlegających Usługom serwisowym określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w ramach 

przeprowadzonych postępowań kasacyjnych lub zakup nowych, pod warunkiem nie przekroczenia ogólnej 
wartości Umowy, określonej w § 4 ust 1, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu 

6. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości samochodów, zgodnie z zapisami w/w, nie może stanowić podstawy 

roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie wykonania Umowy i nie ma wpływu na wykonanie 
wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, w stosunku do czego Wykonawca nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. 
7. Zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy czy też zmiana ilości roboczogodzin, ilość wymiany opon wraz z 

wyważeniem, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z zapisami ust 3-6, nie może stanowić podstawy 
roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie wykonania Umowy i nie ma wpływu na wykonanie 

wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, w stosunku do czego Wykonawca nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. 
8. Możliwość skorzystania z opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego 

zobowiązania. 
 

TERMIN ORAZ WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

§2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od ..............r. do ...............r. przy czym Strony ustalają, że Umowa 
ulega rozwiązaniu chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po wcześniejszym zrealizowaniu Usług serwisowych 

na kwotę określoną w § 4 ust. 1., z zastrzeżeniem § 1 ust. 3-6. 
2. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy  

3. W ramach Usług serwisowych Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw w tym 

powypadkowych, remontów, konserwacji, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon, przeglądów 
rejestracyjnych, holowania oraz transportu lawetą pojazdów Zamawiającego, co obejmuje w szczególności 

wykonywanie: 
a. regularnych, zgodnych z obowiązującym prawem, rozszerzonych badań okresowych pojazdów dla pojazdów 

specjalnych uprzywilejowanych,  

b. napraw wynikłych z przeglądów, awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich 
i lakierniczych,  

b. napraw konserwacyjnych, blacharskich i lakierniczych, 
c. konserwacji i drobnych naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu karetki (m. in. noszy, lawety itp.), 

d. wymiany opon wraz z wyważaniem kół (pełny serwis wulkanizacyjny), 
e. wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, oleje, płyny, żarówki, i inne, 

f. serwisu i naprawy układu hamulcowego, układu kierowniczego, układu elektrycznego, układu napędowego,  

g. serwisu i naprawy elementów zawieszenia ze szczególnym uwzględnieniem regularnej wymiany amortyzatorów, 
h. serwisu i naprawy systemu ogrzewania postojowego karetek w tym vebasto oraz ogrzewania 230V, 

i. serwisu i naprawy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem 
sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej oraz dźwiękowej, 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do sezonowego przechowywania kompletów opon w 

okresach wymiany zima-lato przez okres trwania umowy, odpowiednio zabezpieczonych i opisanych.  
5. Usługi serwisowe wykonywane będą w zakładzie Wykonawcy lub na jego wniosek w zakładzie podwykonawcy, 

pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadkach wskazanych przez Zamawiającego usługi 
serwisowe wykonywane będą również w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w szczególności: 
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a. oprogramowanie i sprzęt do komputerowej diagnostyki i obsługi silników wysokoprężnych oraz układów 

elektronicznych pojazdów; 

b. narzędzia specjalistyczne; 
c. stanowisko naprawcze (kanał lub podnośnik); 

d. dostęp do części zamiennych z gwarancją producenta; 
e. personel techniczny posiadający kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia . 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobowy, przez wszystkie dni w tygodniu, w tym również w dni 
świąteczne, dostęp do świadczenia Usług serwisowych w zakresie nieprzewidzianej naprawy, dojazdu 

i holowania/lawety, pozostając w gotowości telefonicznej pod nr …………………….. Czas rozpoczęcia Usług 

serwisowych w ww. zakresie wynosi nie dłużej niż …….. minut (zgodnie z ofertą min. 30 minut - nagła awaria) 
od zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku holowania lub usługi lawety Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu stan licznika przed rozpoczęciem usługi i po zakończeniu usługi (zakład Wykonawcy do miejsca 
postoju pojazdu, miejsce postoju pojazdu do zakładu Wykonawcy), stanowiące podstawę rozliczenia 

wynagrodzenia, należnego za ww. czynności. Do rozliczeń zastosowanie znajduje załącznik numer 1 do Umowy. 

8. W zakresie Usług serwisowych innych, niż wskazane w ust. 7 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany 
do natychmiastowego, nie później jednak niż w terminie ….. minut (zgodnie z ofertą min. 30 minut zwykła 

awaria) w dniu roboczym (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 
18:00, oraz w soboty od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), podjęcia Usług 

serwisowych w zakresie przywracania pojazdowi sprawności, w tym dojazdu i holowania/lawety – w razie 
potrzeby, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego lub osoby upoważnionej 

9. Usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego, będą realizowane poza kolejnością zleceń od osób trzecich. Pojazd 

naprawiany musi być zabezpieczony przed dostępem osób niebędących pracownikami  Wykonawcy. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia własnego wzoru zlecenia Usług serwisowych. 

11. W celu wykonania Usług serwisowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za daną Usługę serwisową, odbierze 
auto z siedziby Zamawiającego, bądź z innego miejsca awarii, i  dostarczy je po wykonaniu prac do siedziby 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Usług serwisowych przy zastosowaniu części zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych zalecanych przez producenta samochodów lub części zamiennych i materiałów odpowiadających 

im jakością. Wszelkie użyte części i materiały muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad i pierwszego gatunku. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie montażu w samochodach 

oryginalnych części lub nieodbiegających jakościowo od oryginałów zamienników. 

14. Wykonawca każdorazowo uzgodni, przed wykonaniem Usługi serwisowej, na piśmie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres …………………….., z uprawnioną osobą, wyznaczoną przez Zamawiającego szczegółowe 

koszty Usług serwisowych, w tym naprawy, konserwacji, przeglądu, z wyszczególnieniem cen poszczególnych 
części i prac. Wykonanie usługi serwisowej wymaga każdorazowo uprzedniej, udokumentowanej akceptacji przez 

Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę całościowych kosztów, czasochłonności oraz zakresu prac i 
terminu ukończenia naprawy dla danej usługi. Ilość roboczogodzin nie może przekraczać normatywów 

określonych przez producenta (normy czasowe, normy nakładu czasu pracy na poszczególne czynności). 

W przypadku gdy Zamawiający będzie w stanie wskazać niższe ceny zakupu części niż wykazane przez 
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość napraw przy dostawie własnych części zamiennych. 
16. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

17. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające zakup części zamiennych 
i materiałów eksploatacyjnych używanych dla realizacji Umowy.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywanej naprawy lub obsługi technicznej 
samochodów.  

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowego sprawdzenia wykonanej naprawy u innego mechanika 
w innej stacji naprawczej. 

20. Po przyjęciu zlecenia Wykonawca określi termin zakończenia jego realizacji i przekazania pojazdu do używania 

Zamawiającemu, co uwidocznione zostanie na kopii zlecenia przez Wykonawcę, przy czym zlecenie powinno 
zostać wykonane niezwłocznie, a czas jego realizacji powinien być uzasadniony wyłącznie czasem niezbędnym 

do wykonania usługi serwisowej. 
21. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia pełnej ewidencji dokonanych Usług serwisowych 

oraz do informowania Zamawiającego i uzgadniania z nim dokładnych terminów planowych przeglądów. 
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W przypadku, kiedy konieczność przeglądu będzie wynikać z przebiegu auta (w km) Zamawiający również 

z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o zbliżającym się terminie przeglądu. Przeglądy mają 

się odbywać z częstotliwością zalecaną przez producenta i obejmować zakres czynności przez niego ustalony. 
22. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić wykonywanie przeglądów „rejestracyjnych” i dopilnować dokonywania 

stosownych wpisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów.  
23. Zamawiający ma prawo, w przypadku powstania szkody w wyniku zdarzenia drogowego, zlecić Wykonawcy, 

w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, jej naprawę, niezależnie od ewentualnego postępowania 
likwidacyjnego przed ubezpieczycielem.  

 

WARUNKI GWARANCJI 

§3. 
1. Wykorzystane materiały zostają objęte przez Wykonawcę gwarancją …………….. (zgodnie z ofertą min. 

12 miesięczną) miesięczną. W ramach gwarancji nieprawidłowo działające materiały podlegają na koszt 
Wykonawcy wymianie przez Wykonawcę na nowe w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili powiadomienia 

go przez Zamawiającego. Po wymianie gwarancja na wymienione materiały biegnie od początku. Gwarancja nie 

obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania oraz naturalnego zużycia w trakcie 
eksploatacji.  

2. Na wykonaną Usługę serwisową, Wykonawca udzieli gwarancji tj. ……………… (zgodnie z ofertą) miesięcy. 
W ramach gwarancji Wykonawca własnym kosztem usunie nieprawidłowości powstałe w związku z wykonaną 

Usługą serwisową, w terminie 48 godzin od chwili powiadomienia go przez Zamawiającego. 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 4  

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3-6, przysługuje wynagrodzenie do kwoty 
…………... zł brutto (słownie ……………..……… złotych brutto), w tym VAT …...... zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 

przy założeniu, że cena 1 roboczogodziny wynosi .............. zł (netto), natomiast cena netto holowania lub 

przewozu lawetą za 1 km wynosi …… zł. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych w ofercie przez okres 

trwania Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust  3.  
3. Po wykonanej usłudze, Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do wystawienia stosownej faktury VAT. 

Do faktury należy załączyć następujące informacje:  

a. dokładny wykaz części i materiałów użytych do wykonania usługi z numerem katalogowym producenta, 
ich ilość i cenę;  

b. dane pojazdu (m.in.: nr rejestracyjny, stan licznika, marka, model); 
c. ilość roboczogodzin przeznaczonych na wykonanie poszczególnych czynności. Wykazana ilość roboczogodzin 

nie może przekraczać normatywów określonych przez producenta (normy czasowe, normy nakładu czasu 
pracy na poszczególne czynności). W przypadku niezgodnych roboczogodzin na fakturze z normami 

czasowymi napraw opracowanych przez producenta danej marki Zamawiający wymagać będzie 

korekty faktury zgodnie z normami; 
d. numer Umowy. 

e. inne informacje wymagane w danym przypadku przez Zamawiającego. 
4. Faktura wraz z kartą naprawy będzie wystawiana odrębnie dla każdego pojazdu.  

5. Do faktury, stanowiącej refakturę zakupionych części zamiennych, materiałów itp. Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć kopię faktury, potwierdzającą ich zakup. Wykonawca nie może naliczać narzutu do 
zakupionych części zamiennych. 

6. Za usługę holowania lub przetransportowania lawetą, Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktycznie 
wykonanych kilometrów spisanych z licznika przed rozpoczęciem usługi i po zakończeniu usługi (zakład 

Wykonawcy do miejsca postoju pojazdu, miejsce postoju pojazdu do zakładu Wykonawcy) w oparciu o cenę 
określoną w ust. 1. 

7. Strony zgodnie ustalają, że termin zapłaty zrealizowanych usług wyniesie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi 
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie płatności. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  
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10. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem 

i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu Umowy. 

11. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 
a. papierowej (oryginału); 

b. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 
9 listopada 2018 r.  

c. PDF na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail poczty elektronicznej: …………………………………………… 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze, w celu dokonania na 
niego zapłaty przez Zamawiającego, figuruje w wykazie podmiotów („Biała Lista”), o którym mowa w art. 96b 

ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
 

KARY UMOWNE 

§ 5 

1. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie jej przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca spowoduje obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w kwocie 10 % wartości Umowy 

netto, wskazanej w §4 ust. 1. 
2. W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na: 

a. czas rozpoczęcia Usług serwisowych Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 

0,1% wartości netto Umowy, wskazanej w §4 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji Usług 
serwisowych wskazanych w § 2 ust. 7-8. 

b. wykonanie Usługi serwisowej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości netto, wskazanej w §4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, - w wysokości 0,5 % 
nieuregulowanego wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 50% wartości 
wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 Umowy  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z bieżących należności 
wynikających z realizacji Umowy. 

5. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenie odszkodowania uzupełniającego 

od Wykonawcy, aż do pełnej wysokości szkody. 
 

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§ 6 
1. 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy. 
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w części dotyczącej sprzedanej części zamiennej w terminie do 30 dni 

od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin, wyznaczony Wykonawcy w wezwaniu do usunięcia usterek w tej 

części zamiennej. 
3. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jej nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę, w szczególności w razie trzykrotnego niewywiązania się przez Wykonawcę 
z terminów realizacji Usług serwisowych . 

4. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa powyżej nie wyklucza żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych. 
 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 7  

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 niniejszego paragrafu.  
3. Strony dopuszczają zmiany w Umowie w następującym zakresie: 
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a. cen urzędowych 

b. zmiany wykazu samochodów objętego Umową, zgodnie z § 1 ust. 4-5 

c. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwiększania cen jednostkowych netto określonych w ofercie przez okres trwania 
Umowy, przy czym w czasie trwania Umowy ceny brutto ulegają zmianie w przypadku wzrostu/spadku 

obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki 

nastąpi automatycznie w dacie określonej przez właściwe przepisy prawa, bez konieczności zawierania odrębnego 
aneksu. 

5. W każdym czasie trwania Umowy Wykonawca może dokonać obniżki cen jednostkowych i nie wymaga ona zgody 
Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do Umowy. Wystawienie faktury z ceną niższą niż wymieniona 

w załączniku nr 1 do Umowy jest równoznaczne z zaoferowaniem przez Wykonawcę niższej ceny. 

6. W przypadku opisanym w ust. 3 lit. e, po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Strony dopuszczają 
możliwość dokonywania zmiany Umowy, poprzez sporządzenie aneksu, w zakresie zmiany wysokości należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,   
a. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy powinna być adekwatna, tj. wynikająca wprost z zaistniałej zmiany przepisów 

prawa, a kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika 
ze zmiany przepisów prawa. Wykonawca powinien wykazać wpływ zmiany przepisów prawa na koszty wykonania 

Umowy. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8  

1. Za realizacje Umowy ze strony Zamawiającego odpowiada ……………………, natomiast ze strony 
Wykonawcy………….. 

2. Osoby wskazane powyżej mają w szczególności prawo do jednoosobowego odbioru wykonanych prac, a także 
podpisywania oraz odbioru wszelkiej korespondencji związanej z Umową. Ponadto osoby te mają obowiązek 

niezwłocznego udzielania personelowi drugiej Strony informacji związanych z tematem prac realizowanych na 

podstawie Umowy.  
3. O zmianie danych osób, o których mowa w ust. 1, Strony mają obowiązek powiadomić drugą stronę, a dokonanie 

zmiany jest skuteczne w stosunku do drugiej Strony z chwilą jej zawiadamia (które nie stanowi zmiany Umowy). 
4. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy na rzecz osób 

trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby 
do zmiany Stron Umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od 

wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z  art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 

15.04.2011r. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. 
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia z 1964 r. Kodeksu 

Cywilnego. 
6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 


