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Załącznik nr 5 do SWZ BZP.2710.8.2021.KDD 
 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
Umowa nr ………………….. 

 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział ……………………………………………. 
50-137 Wrocław pl. Uniwersytecki 1 
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08  
REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
……………………………………. - ……………….. działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „Stroną” 
a 
(Podmiot fizyczny) 
Imię i Nazwisko ………………………………..zam………………………………………………..działający jako 
przedsiębiorca  pod nazwą ……………………………….adres działalności ……………………… 
zarejestrowany  w ……………………… 
NIP………..REGON………………PESEL…………… 
 
(Podmiot prawny) 
Nazwa  ……………………………siedziba…………..adres…………………… 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowy …………………………   ………….. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………….., kapitał zakładowy w 
wysokości …………………………. 
NIP: ………………….  REGON: ………………………………., 
reprezentowaną przez:  
…………………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
zwanym w dalszej części "Wykonawcą" lub „Stroną” 
 
      

§ 1 
Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej jako uPzp): w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1), postępowanie nr ………………………………  
 

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych 

w butlach dzierżawionych od Wykonawcy dla Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w 
opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz w opisie przedmiotu 
zamówienia - arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia 
wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa, przepisów polskich i Unii 
Europejskiej.  

3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości, jakie Zamawiający zamierza 
realizować w okresie obowiązywania niniejszej umowy są szacunkowe i mogą ulec 
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zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego W związku z powyższym 
Zamawiający: 
1) zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy  

o maksymalnie 20% (Zamawiający zapewnia, że dokona zakupu przynajmniej  
80% przedmiotu zamówienia) i w związku z tym do zmniejszenia 
proporcjonalnie wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawcy bez prawa 
Wykonawcy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu, w 
tym kar, odszkodowań lub innych należności, 

2) zastrzega możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach zawartej 
umowy w stosunku do ilości i asortymentu wskazanego w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianego przedmiotu 
umowy nie przekroczy kwoty wskazanej jako wartość umowy, określonej w § 3 
ust. 1 bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.  

4. Zmiana w zakresie określonym w ust. 3 nie stanowi zmiany warunków umowy 
wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 

5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i 
prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2,  
zgodnie z Ofertą za kwotę wynagrodzenia: 
netto: …………………………..………….…………………………………………………………………….. złotych,   
plus należny podatek VAT ……..…..…..….%  w kwocie: …………………………………. złotych, 
ogółem wynagrodzenia brutto: ..……..………………..……………….……… złotych, 
mające charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy, określone w ust. 1, zawiera całkowity 
koszt dostawy przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane  
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, w tym w szczególności koszty 
dostawy, transportu, ubezpieczenia, opakowania, wniesienia do pomieszczenia 
wskazanego przez Zamawiającego oraz podłączenia butli do reduktora oraz 
uwzględnia wszystkie opłaty i podatki (dotyczy podmiotów będących płatnikiem 
podatku VAT, zgodnie  z ustawą  o podatku od towarów i usług). 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczony 
przedmiot umowy na podstawie złożonych zamówień wg cen jednostkowych 
podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
5. Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 

 
§ 4 

1. Dostawy na zasadach określonych w umowie następować będą partiami, sukcesywnie 
i stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, począwszy od ................. do dnia ................. lub do wyczerpania kwoty, 
o której mowa w § 3 ust. 1 jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa 
została zawarta. 

2. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę 
podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy. 

3. Zmiana terminu realizacji umowy, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zawarcia 
aneksu. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do 
Wydziału Chemii ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław według 
bieżących potrzeb Zamawiającego.  

5. Ustala się następujący termin dostaw: ………………..dni  kalendarzowych (zgodnie 
z treścią Oferty Wykonawcy). 

6. Terminy poszczególnych dostaw będą liczone każdorazowo od daty złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną, lub poprzez  
platformę sprzedażową u Wykonawcy. 

7. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia 
przedmiotu zamówienia z minimum 2 - dniowym wyprzedzeniem. 

8. W uzasadnionych obiektywnymi przesłankami przypadkach Wykonawca może 
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę terminu 
dostawy, o której mowa w ust. 5 zgodnie z treścią § 13 ust 1 pkt 1 Umowy. 
 

§ 5 
1. Zamawiający jest zobowiązany w należyty sposób zabezpieczyć i chronić dzierżawione 

butle przed utratą i uszkodzeniami oraz przestrzegać obowiązujących przepisów, 
dotyczących eksploatacji dzierżawionych butli.  

2. Zamawiający jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za wszelkie szkody wynikłe z 
nienależytego zabezpieczenia i ochrony dzierżawionych butli, a także za niewłaściwą 
eksploatację.  

3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w języku polskim karty 
charakterystyk substancji niebezpiecznych dostarczanych Zamawiającemu oraz zasady 
użytkowania dzierżawionych butli w dniu dostawy 

4. Wykonawca gwarantuje stabilność znamionowych parametrów czystości dostarczanych 
gazów i jest świadomy odpowiedzialności związanej z zagrożeniem pożarowym i innymi 
stratami, które mogą być spowodowane przez gaz złej jakości. 

5. Wykonawca odpowiada za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikłą z przekazania 
butli i gazów, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy albo z naruszeniem 
staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy 
ubezpieczeniowej przy zawieraniu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że dzierżawione butle posiadają wszelkie wymagane prawem 
dopuszczenia i atesty oraz że zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę, konserwację oraz naprawy 
dzierżawionych butli. 

9. Czynności wykazane w §5 ust. 8 Wykonawca przeprowadzi na swój koszt. 
 

§ 6 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych gazów w sposób 

zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wydania. 
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub odstępstw od wymagań określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia, tj.: Załączniku 1 do Umowy  Wykonawca na swój koszt 
i ryzyko zobowiązuje się odpowiednio do ich usunięcia lub dokonania zmian na zgodne 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia w terminie do ……….…… dni (zgodnie z ofertą 
Wykonawcy) licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zapis ten nie 
wyłącza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od Umowy. 
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3. Wykonawca w sytuacji, o której mowa w ust. 2, zobowiązany jest do nieodpłatnego 
odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia 
naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 2 na swój koszt 
i ryzyko.  

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w 
rozumieniu art. 577 i art. 5771 Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym 
udzielenie gwarancji przez Wykonawcę, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego 
jest niniejsza Umowa. 

 
§ 7 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe na kwotę wynikającą z ilości 
dostarczonych gazów.  Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie odbiór 
ilościowy i jakościowy każdej dostarczonej partii zamawianych gazów , podpisany 
bez zastrzeżeń przez osobę odbierającą przedmiot umowy.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

3. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu 
dostawy. 

4. Faktura musi zawierać informację takie jak: nr umowy lub numer zamówienia, na 
podstawie których dostawa została zrealizowana, wyszczególnione pozycje 
produktów będących przedmiotem dostawy (nazwy, rodzaj produktów) wraz z 
podaniem ich wielkości, ilości oraz wartości zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę 
ofertą oraz nazwę jednostki organizacyjnej, dla której realizowany jest zakup. W 
przypadku braku adnotacji na fakturze o numerze umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się do dostarczenia w formie osobnego dokumentu załączonego do faktury, w którym 
zawarta będzie informacja o numerze umowy. 

5. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy 
wskazany w fakturze: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jak również  

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: 
„Wykaz”). 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w 
ust. 7 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, 
powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 
płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

9. W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień 
opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 424) z zastrzeżeniem 
ust. 7 powyżej. 
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10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Wykonawca może 
złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego 
fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na platformie. Rodzaj adresu 
PEF: NIP.. 

11. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, a 
koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

 
§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i 
możliwości do pełnej realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że odpowiada za wyrządzoną 
Zamawiającemu szkodę wynikłą z przekazania przedmiotu zamówienia, niezgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy albo z naruszeniem staranności lub 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy ani 
przekazać praw i obowiązków z niej wynikających na rzecz osoby trzeciej bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej. 

 
§ 9 

1. Strony oświadczają, że będą współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy w celu 
należytej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy 
czym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie 
informował Zamawiającego niezwłocznie pisemnie drogą elektroniczną, a w nagłym 
przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną.  

2. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji 
spornych w okresie wykonywania umowy. 

3. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich 
danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności 
dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty 
elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga 
zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich 
dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w przypadku zaniechania powiadomienia o 
zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności 
korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie 
doręczoną. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 
zmianach formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu 
postępowania likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego oraz innych zdarzeniach 
mogących mieć wpływ na realizację umowy. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest 
Pani/Pan….…, tel. …, email … . 

6. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest 
Pani/Pan …, tel. …, email …  

7. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 5 – 6. 
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8. Zmiany osób, o których mowa w ust. 5 - 6, dokonuje się poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Stron na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zmiany, wraz z 
podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej 
poczty elektronicznej osoby zastępującej jedną z osób, o których mowa w ust. 5 – 6. 

9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 -6, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
 

§ 10 
1. Strony ustalają, ze zgodnie z treścią złożonej oferty, części umowy zamówienia 

obejmujące:……………………………….1 Wykonawca będzie realizował za pomocą 
Podwykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania podwykonawców, 
których zaangażował do części wykonywanych dostaw, tak, jak za działania własne. 

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku realizowania przedmiotu umowy za pomocą 
Podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
§ 11 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu dostawy, określonego w § 4 ust. 5 
niniejszej Umowy, zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,1% od wartości 
zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, a jeżeli 
zwłoka będzie trwała dłużej niż 7 dni – Wykonawca zostanie obciążony karą umowną 
w wysokości 0,5% od wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy 
za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni Zamawiający ma 
prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych 
przy odbiorze, o którym mowa w  § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, zostanie obciążony 
przez Zamawiającego karami umownymi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
danej dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad, a jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 7 dni w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto dostawy za każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni. Jeżeli zwłoka 
będzie trwała dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy strona odpowiadająca za przyczyny odstąpienia 
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
brutto za niezrealizowaną część Umowy. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości strony 
zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej, o której mowa w 
zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. Kary umowne przewidziane powyżej mają charakter kumulatywny z 

                                                 
1 Skreślić jeżeli nie dotyczy 
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zastrzeżeniem, że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 20% wartości brutto 
umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez 
Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w 
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W 
przypadku niezapłacenia ww. noty księgowej w terminie, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za 
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego 

5. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Ewentualne wystąpienie u Wykonawcy jakichkolwiek awarii lub zdarzeń losowych nie 
zwalnia go z obowiązku zachowania ciągłości wykonywania dostawy na warunkach i 
zasadach określonych w SWZ i niniejszej Umowie. 

 
§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia,  
w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym wezwaniu do 
usunięcia naruszeń (przy czym wyznaczony termin na usunięcie naruszeń nie może 
być krótszy niż 5 dni kalendarzowych), jeżeli Wykonawca narusza postanowienia 
niniejszej umowy w szczególności: 

1) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 
wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 
obowiązków, 

2) jeżeli Wykonawca pomimo ukarania karą, o której mowa w §11 ust. 1 - 2 nie wypełnia 
należycie swych obowiązków, 

3) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z realizacji 
niniejszej w szczególności: 
a) kiedy zwłoka  w terminie dostawy, określonego w § 4 ust. 5  umowy będzie 

trwała dłużej niż 30 dni;  
b) kiedy zwłoka  w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym 

mowa w  § 6 ust. 2 Umowy będzie trwała dłużej niż 30 dni, 
c) kiedy zwłoka  w terminie usunięcia wad stwierdzonych w okresie trwałości, o 

którym mowa w  § 6 ust. 2 Umowy będzie trwała dłużej niż 30 dni. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 
1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrażać podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp; 
3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 uPzp; 
4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciąża na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej; 
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5) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy z zastrzeżeniem § 13 
ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy; 

6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
7) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003r. 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228 ze zm.), niewypłacalności lub 
zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 
15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020r. poz. 814 ze zmianami), 

8) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w 
§ 3 ust 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, Zamawiający odstępuje od 
umowy w części, której zmiana dotyczy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Strony uznają, że odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do 

niewykonanej przez Wykonawcę części Umowy, co oznacza, że Umowa pozostanie w 
mocy pomiędzy Stronami w zakresie czynności wykonanych przez Wykonawcę do 
chwili odstąpienia od Umowy. 

7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczące 
okresu przydatności i rękojmi za wady, mają zastosowanie do dostaw, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i odebrane przez 
Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Na podstawie art. 454 i 455 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość następujących  
zmian zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy:  

1) zmiana terminu wykonania poszczególnych dostaw w następujących 
sytuacjach:  
a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych, nie leżących 

po stronie Wykonawcy, 
b) przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego mających 

bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,  
c) z powodu wystąpienia siły wyższej; 

2) zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

3) zmiany  w zakresie oraz jakości lub innych parametrów przedmiotu umowy 
zaoferowanego w Ofercie, przy czym zmiana taka musi być spowodowana: 
a) niedostępnością  na  produktów wynikającą  z  zaprzestania  produkcji  

lub wycofania z rynku;   
b) pojawieniem   się   na   rynku   produktów    nowszej   generacji  

pozwalających   na zaoszczędzenie  kosztów    realizacji  przedmiotu  
zamówienia  lub  kosztów  eksploatacji  przedmiotu zamówienia;  

c) pojawieniem  się  na  rynku  produktów   o  lepszych  parametrach  niż  
wskazane  w ofercie  

- pod warunkiem, że zmiany wskazane w lit a) - c)  powyżej nie spowodują 
zwiększenia ceny ofertowej.  

4) rezygnacja Wykonawcy z Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, przy 
czym, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 
ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
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Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje 
się odpowiednio, 

5) zmiany Wykonawcy na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit) b 
uPzp,  

6) zmiany umowy wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 
należyte wykonanie tej umowy w zakresie określonym w art. 15r  ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. 
zmianami). 

2. Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5  powyżej 
poprzez złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z 
wystąpieniem zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy. 

3. Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której 
mowa w ust. 1  pkt 1-5 powyżej na należyte wykonanie umowy. 

4. Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej 
w terminie do 10 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje 
stanowisko. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 
termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. 
Możliwość wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania 
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca zaproponuje 
produkt/y równoważny/e lub lepszy/e spełniający/e wymagania SWZ przekazując 
kartę/y produktową/e Zamawiającemu.  

7. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 1 
pkt 1) mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 6  powyżej, procedowanie  odbywa 
się zgodnie z treścią art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm). 

9. Zgodnie z postanowieniami art. 436 pkt 4 lit. b uPzp Zamawiający przewiduje 
możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę; 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
d. 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. 
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10. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 lit. a zmiana 
wynagrodzenia brutto będzie dotyczyła faktur wystawianych od dnia wejścia w życie 
przepisów zmieniających wartość stawki od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego. Zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 
w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o których 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej 
umowy. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 lit. b Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
wynikających z dostaw świadczonych po zmianie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek 
powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia po zmianie. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na 
kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 
koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy. Nie będą akceptowane 
koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które 
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 lit. c Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
wynikających z dostaw świadczonych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób 
bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po 
zmianie.  Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji umowy, które 
Wykonawca ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 9 lit c. 

13. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 lit. d Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
wynikających z dostaw świadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób 
bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 
wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 1 lit. d na kalkulację ceny ofertowej. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 
w ust. 9 lit. d 

14. Zamawiający w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego 
wniosku od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po 
zaakceptowaniu wniosku wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 
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15. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia   zmian 
do umowy zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w 
życie zmian. 

16. Obowiązek wykazania wypływu zmian, o których mowa w ust. 9 lit. b-d na koszty 
wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany umowy przez Zamawiającego. 

17. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu. 
18. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu 

siedziby firmy nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu. 
 

§ 14 
1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z niniejszą Umową będą przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chronione będą przed dostępem osób 
nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 
pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i 
tajemnicy. Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.  

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy i zobowiązują się do wykonania 
obowiązku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych 
w realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego: https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 
 

§ 15 
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej (z 

zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszej umowie) pod rygorem nieważności 
i będą dopuszczalne w granicach unormowania zawartego w art. 454 i 455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron 
umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o 
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 
mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeżeli 
rozwiązanie sporu drogą mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu nie 
będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
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5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 


