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UMOWA nr ............................... 

 

zawarta w dniu …………………………… w Szczecinie, pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin - Zespołem Żłobków Miejskich w Szczecinie, z siedzibą przy ul. 

Śląskiej 54 , którą reprezentuje Pani Agnieszka Rojek – Dyrektor Zespołu Żłobków 

Miejskich w Szczecinie, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

łącznie zwanych: Stronami, 

 

Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne pn.: 

„Zakup i dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do 4 Publicznych 

klubów dziecięcych w Szczecinie w ramach projektu „4 Publiczne kluby dziecięce w 

Szczecinie" prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zasadach określonych 

w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą” lub „pzp”. 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do  zakupu i sukcesywnego 

dostarczania środków czystości i artykułów higienicznych określonych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy (oferta Wykonawcy wraz z kalkulacją cenową), za ceny jednostkowe tam 

wskazane (dalej „Przedmiotem Umowy”, „artykułami” lub „produktami”), zgodnie z treścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, natomiast  Zamawiający 

zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny.  

2. Podstawę realizacji Przedmiotu Umowy stanowi oferta Wykonawcy (w szczególności 

kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik do oferty). 

3. Podane w kalkulacji cenowej ilości poszczególnych artykułów są ilościami maksymalnymi i 

mogą one ulec zmniejszeniu. Powyższa okoliczność nie może stanowić podstawy do 

kierowania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

4. Niezależnie od postanowień § 3 ust. 4 Strony dopuszczają możliwość składania zamówień, 

poprzez witrynę/aplikację internetową, która zapewni Zamawiającemu bieżący podgląd 

zamówień oraz faktur, z uwzględnieniem co najmniej: daty zamówienia, kwoty zamówienia i 

ilości zamówionych towarów. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być 

uaktualniane na bieżąco. W celu realizacji postanowień niniejszego ustępu, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu login i hasło dostępu do witryny/aplikacji internetowej w dniu 

podpisania umowy. 
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§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że artykuły leżące w zakresie Przedmiotu Umowy są dopuszczone 

do powszechnego stosowania i posiadają wszelkie wymagane zezwolenia, pozwolenia i 

atesty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność 

asortymentu i zgodność poszczególnych dostaw z zamówieniem, jak również za szkody 

wyrządzone dostarczeniem artykułu złej lub niewłaściwej jakości. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że artykuły leżące w zakresie Przedmiotu Umowy będą posiadać 

przynajmniej 12 miesięczny termin ważności do użycia określony na opakowaniu liczony od 

dnia dostawy. 

4. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone artykuły, liczonej od 

dnia odbioru każdej pojedynczej dostawy osobno  ( od dnia podpisania protokołu zdawczo -

odbiorczego). 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy terminowo oraz z należytą 

starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i niniejszej umowie.   

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność z warunkami jakościowymi wymaganych dla 

dostarczanego asortymentu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły Zamawiającemu w częściach określonych 

przez Zamawiającego, transportem własnym lub zleconym na własny koszt i ryzyko. 

4. Poszczególne zamówienia partii artykułów składane będą telefonicznie lub mailowo przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, 

najpóźniej do godz. 12.00. 

5. Dostawy artykułów  będą realizowane w ciągu ……… dni roboczych od dnia 

zgłoszenia, jednak nie później niż do godz. 12.00 ostatniego dnia przewidzianego na 

dostawę. 

6. Dostawy towaru odbywać się będą w godz. 7:30 - 12:00 w dni robocze, na podstawie 

złożonych zamówień. 

7. W przypadku stwierdzenia dostawy towaru złej jakości, nie nadającego się do użycia lub 

przeterminowanego lub braków ilościowych bądź innych wad dostarczonego towaru, 

Zamawiający nie przyjmie określonej partii towaru. Zastosowanie znajdą postanowienia § 8 

niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Umowy do następujących placówek:  

1) klubu dziecięcego przy al. Wojska Polskiego 46 w Szczecinie,  

2) klubu dziecięcego przy ul. Mazurskiej 31/5 w Szczecinie, 

3) klubu dziecięcego przy ul. Władysława Łokietka 33/1 w Szczecinie,  

4) klubu dziecięcego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14/2 w Szczecinie.  

9. Do dostarczonego towaru na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien dostarczyć 

atest, jeżeli istnieją takie wymogi wydane przez odpowiednie organy do tego upoważnione.  

10. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie dostarczanych 

artykułów, zabezpieczające je w czasie transportu oraz zobowiązuje się ponieść ewentualne 

konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione środki chemiczne wraz z kartami 

charakterystyki, które ich dotyczą. Karty charakterystyki powinny zostać zapewnione 

najpóźniej w dniu dostawy. 

12. Karty charakterystyki powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym w tym zakresie 

przepisom i być napisane w języku polskim. 

13. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać wierzytelności z tytułu realizacji 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 4 

1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ……………. zł brutto (słownie: 

………………………………………………………00/100), w tym należny podatek VAT. 

2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy będzie wyliczona na podstawie ustalonych cen 

jednostkowych brutto oraz faktycznej ilości dostarczonego do Zamawiającego towaru. 

3. Łączna maksymalna wartość brutto umowy, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie, 

ponieważ wartość ta zależy od ilości faktycznie dostarczonego towaru. Wykonawcy nie 

przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu zmniejszenia ilości 

towaru. Zmniejszenie łącznej wartości przedmiotu umowy nie jest traktowane jako zmiana 

umowy i nie wymaga aneksu do umowy. Łączna  wartość zmiany o jakiej mowa w niniejszym 

ustępie nie może przekroczyć 40 % wartości umowy wskazanej w ust. 1 w dniu podpisania 

umowy. 

4. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają zmianę ceny poszczególnych towarów 

wymienionych w załączniku nr 1 na zasadach określonych w § 9 ust. 3 umowy (zmiany 

umowy). 

5. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdorazowej dostawie zamówionych produktów oraz 

po stwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego ich prawidłowej ilości i właściwej jakości 

na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

7. Do faktur Wykonawca dołącza potwierdzenie odbioru ilości dostarczonego towaru ( protokół 

zdawczo-odbiorczy). 

8. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 

wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie 

ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na 

rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 

 

§ 5 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 16 miesięcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 

31.12.2022 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem weekendów, świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

3. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu realizacji niniejszej umowy 

osiągnie kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.  1, 
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termin realizacji niniejszej umowy ulega zakończeniu z dniem wyczerpania tej kwoty, bez 

konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń Stron.  

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z 

tytułu zakończenia terminu realizacji umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 

2. 

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 

456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiającemu, niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1, przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym ruchomość, nieruchomość, wierzytelność lub rachunek bankowy 

Wykonawcy,  

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej 

wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn, 

3) w przypadku dwukrotnego w skali miesiąca niewykonania lub nienależytego wykonania 

bieżącego zamówienia, 

4) w przypadku trzykrotnego w skali miesiąca niedotrzymania przez Wykonawcę terminu 

realizacji zamówienia w danym dniu tj. zwłoki w dostawie danej partii zamówienia o 

więcej niż 45 minut od terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach wskazanych powyżej. 

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty 

naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych niniejszą umową, a także 

nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania za poniesione 

straty na zasadach ogólnych. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane na adres Wykonawcy 

wskazany w niniejszej umowie. 

6. Odstąpienie od umowy następuje z dniem doręczenia pisma zawierającego oświadczenie 

woli Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub z dniem zwrotu pisma zawierającego 

oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, w związku z jego niepodjęciem w terminie.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4, 5 Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) za zwłokę w zrealizowaniu Przedmiotu Umowy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 5 

umowy, w wysokości 3 % wartości brutto danego zamówienia, za każdy dzień zwłoki,  

2) w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – w wysokości 200  zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej 

łącznie, niż wysokość kary umownej za odstąpienie od umowy,  
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3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10.000 zł. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę należnych kar umownych w drodze potrącenia z 

przysługujących mu należności w oparciu o wystawioną notę obciążeniową.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 

należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem 

wymagalności należności Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego kary umowne. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych za zwłokę, ustalonych za każdy dzień zwłoki, staje się 

wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być naliczane i dochodzone niezależnie od 

siebie oraz kumulowane, również w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej z tego tytułu. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy kwoty 20.000 zł.   

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady dostarczonego towaru w okresie 24 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na  zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku towaru, braku oryginalnych opakowań 

towaru, uszkodzenia towaru, dostarczenia towaru innego niż objęty zamówieniem – w 

terminie 7 dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych), w 

terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie 

reklamacyjne, w którym opisze, okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je 

faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawcy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany 

towaru na wolny od wad i/lub dostarczenia brakującej ilości towaru.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty jej zgłoszenia.  

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast 

towaru wadliwego taki sam towar nowy wolny od wad, terminy reklamacyjne biegną na nowo 

od chwili jego dostarczenia.  

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 5 Zamawiającemu przysługuje 

prawo: zamówienia towaru u innego wykonawcy lub odstąpienia od umowy.  

8. W przypadku zamówienia towaru u innego wykonawcy - w sytuacji, o której mowa w ust. 7 - 

Wykonawca zapłaci za ten towar na podstawie faktury VAT Zamawiającego, w terminie 14 

dni od daty jej otrzymania. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności 

wynikającej z w/w faktury z wynagrodzenia Wykonawcy.   

9. W przypadku gdy Zamawiający będzie chciał skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, 

wyznaczy w tym celu Wykonawcy dodatkowy termin do załatwienia reklamacji, z 
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zagrożeniem iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony 

do odstąpienia od umowy. 

10. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane na piśmie w terminie 7 dni od dnia w którym 

Zamawiający dowiedział się o przesłance uprawniającej do odstąpienia od umowy. 

 

§ 9 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy pzp.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 

1) zmianie wynagrodzenia, 

2) zmianie terminu wykonania dostawy. 

3. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia  może nastąpić w przypadku 

wystąpienia zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) 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 lub  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

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

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

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

ceny poszczególnych artykułów wymienionych w załączniku nr 1 oraz maksymalna wartość 

umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy ulegną odpowiedniej zmianie na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w ust. 

3, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym 

przedmiocie, zawierającego co najmniej: 

1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie zmian) 

oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania przedmiotu 

Umowy i dokładne określenie wysokości zmiany tych kosztów,  

2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia, wraz z przedstawieniem szczegółowej 

kalkulacji wysokości tej zmiany, 

3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu 

Umowy (nie wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych przepisów).  

5. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Wykonawca, 

zobowiązany jest on załączyć do wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 

dokumenty uzasadniające zmianę kosztów wykonania przedmiotu Umowy oraz wysokość tej 

zmiany, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie części przedmiotu Umowy, do których zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług, wraz z określeniem wysokości 

wynagrodzenia za wykonanie tej części Umowy (tak przed, jak i po zmianie) – w 

przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1; 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji Umowy 

(ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do których 
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zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wraz 

z określeniem części wynagrodzenia każdego z tych pracowników odpowiadającej 

zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy – w przypadku przesłanki, o 

której mowa w ust. 3 pkt 2, 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji przedmiotu 

Umowy (ze wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie), podlegających 

obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do 

których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o zasadach podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisów o 

wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot 

składek uiszczanych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz 

określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób odpowiadającej zakresowi prac 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w 

ust. 3 pkt 3, 

4) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji Umowy 

(ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), oraz 

dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu wpłaty 

podstawowej i wpłaty dodatkowej, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie zatrudnienia 

pracowników, odpowiadającej zakresowi prac związanych  13 z realizacją przedmiotu 

Umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4; 

6. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 3, mają wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień, o których 

mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od 

dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. 

7. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wy liczona na podstawie nowych 

przepisów.  

8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

zamawiającego. 

10. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie ulegnie zmianie 

odpowiednio do zmiany kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą podstawową i 

wpłatą dodatkową, o której mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenia osobom wykonującym przedmiot 
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Umowy. 

11. Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu 

okoliczności wskazanych w ust. 3, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną 

zmianę, odpowiednio w całości lub części, wyłącznie jeżeli Strona wnioskująca nie wykazała 

w sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości zmiany kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczególności zaś gdy zmiana przepisów w zakresie wskazanym w 

ust. 1 nie ma wpływu na zmianę kosztów realizacji przedmiotu Umowy  

12. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z 

powodu okoliczności wskazanych w ust. 3, ma obowiązek przedłożenia Stronie wnioskującej 

pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża zgodę na 

wnioskowaną zmianę, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadności wniosku, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak złożenia w wymaganym terminie odpowiedzi na 

wniosek jest równoznaczny z jego akceptacją w całości. 

13. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody na wnioskowaną 

zmianę, w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi na wniosek lub upływu 

terminu na przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 12.  

14. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom zgodnie z zasadami opisanymi w 

poniższych ustępach - w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia (z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 3, które stanowią 

odrębną podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy). Przez zmianę ceny materiałów 

lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem 

ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

przedłożonych przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, w postaci kalkulacji cenowych.  

15. Strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów, spowoduje zmianę kosztów Wykonawcy za realizację usługi 

objętej umową o 12% w stosunku do wartości poszczególnych towarów wskazanych w 

kalkulacji cenowej Wykonawcy. 

16. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 14 

może następować w okresach co 6 miesięcy  (licząc od dnia zawarcia umowy), o ile poziom 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia osiągnie wysokość 

wskazaną w ust. 15. 

17. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, która jeszcze 

nie została zrealizowana (działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany).  

18. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 15 umowy 

zostanie ustalona na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z 

właściwymi w tym zakresie aktami prawnymi: 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z 

powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie 

Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 

Wykonawcę. We wniosku należy wskazać: kwotę, o którą ma ulec zmianie 

wynagrodzenie Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po  zmianie. 

Do wniosku należy dołączyć kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe 

potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 
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wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie 

zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od następnego 

okresu rozliczeniowego, licząc od dnia złożenia wniosku, 

2) na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami. Wniosek Zamawiającego opierać się będzie na uaktualnionej 

kalkulacji cenowej złożonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami pkt 1. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji, Zamawiający złoży wniosek 

o obniżenie wynagrodzenia w oparciu o własne wyliczenia. Wynagrodzenie zostanie 

obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności licząc od dnia złożenia wniosku. Zmiana wynagrodzenia 

obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego, licząc od dnia złożenia wniosku.  

19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10% wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy z dnia podpisania umowy.  

20. Zmiana terminu wykonania dostawy może nastąpić w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, stanowiących obiektywną 

przeszkodę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, 

2) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 

3) ograniczenia czy wstrzymania zakresu dostaw lub zmiany dostaw usług lub terminu 

realizacji Umowy w przypadku ograniczenia liczby odbiorców posiłków lub 

wstrzymania i/lub ograniczenia dostaw związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 i obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, 

4) zmianą sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu 

- nie więcej niż o czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, nie więcej niż 

o czas trwania tych okoliczności (liczbę dni kalendarzowych). 

21. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej 

uzasadnieniem. 

22. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

23. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z 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 (dalej „RODO”).   

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.  

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.   

3. W sytuacji , gdy w celu realizacji niniejszej umowy , Wykonawca pozyska dodatkowe dane 

osobowe osób fizycznych , Wykonawca zobowiązuje się̨ do wypełnienia obowiązków 

informacyjnych, o których mowa w ust. 4 , wobec tych osób oraz do złożenia 

Zamawiającemu oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wraz z 

przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób.  

4. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 

fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie,  

2) kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: 

iod@it-serwis.com.pl, 

3) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na 

zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa,  

4) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z przepisami RODO 

5) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Zespołu 

Żłobków Miejskich w Szczecinie dostępna jest na stronie internetowej w zakładce 

„Polityka Prywatności” 

6) dane osobowe będą przetwarzane w celu :  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 

organy i podmioty, 

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 

usunięcia i zniszczenia). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, o którym mowa w §1 

ust. 1 do dnia przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania, okres 

rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z 

tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, a także przez okresy określone w dokumentach programowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w 

rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 



 
 
Nr referencyjny: ZŻM/…………/2021 

 

Projekt pn.:„4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

11 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 

RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać 

Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do 

realizacji umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji umowy. 

Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 7 poniżej.  

7. Wykonawca zobowiązuje się̨ poinformować , w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą 

przekazywane Zamawiającemu o:  

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu,  

2) treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

 

§ 11 

1. Strony podają następujące adresy mailowe i dane telefoniczne właściwe ze względu na 

obowiązki wynikające z niniejszej umowy:  

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy…………………………………………………………………… 

2. Strony są zobowiązane informować się o zmianie danych wskazanych w ust. 1 , przy czym 

zmiana tych danych nie wymaga aneksu do umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 11 grudnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie udało się 

rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 

określonych w ww. ustawie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

siedziby, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji 

pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na adres dotychczasowy.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

8. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy. 

  

 

   Zamawiający:              Wykonawca: 

 

…..…………………                  ….……………………… 

 

Załącznik: 

Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy wraz z kalkulacją cenową 


