
Toruń, dn. 11 września 2019 r. 

L.dz. SSM.DZP.200.185.2019 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
chirurgicznego jednorazowego użytku tj. staplerów. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 

sposób, że w załączniku nr 2 do  siwz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Załącznik nr 2 
ISTOTNE  WARUNKI  UMOWY : 

UMOWA   DOSTAWY 
Nr: SSM.DZP.200.185.2019 

zawarta w dniu ……………………….. roku pomiędzy: 
………………………………………….z siedzibą w …………………, przy ulicy ……………., wpisaną do……………………….. , NIP: … 
REGON…. 
reprezentowanym przez : 
......................................................................... 
zwaną dalej „Dostawcą” , a 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 
reprezentowanym przez: 
Krystynę Zaleską - Dyrektora 
zwanym dalej „Odbiorcą”.                                                           

§ 1 
1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu chirurgicznego jednorazowego użytku tj. 
staplerów. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa staplerów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 określa rodzaje, ilości, ceny, producenta przedmiotu niniejszej umowy. 
§ 3 

1. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy w ciągu … (max 48h) godzin od 
momentu złożenia Dostawcy przez Odbiorcę zamówienia. Dostawa bezpośrednio wraz z wniesieniem do 
magazynu szpitalnego. 

2. Odbiorca może złożyć zamówienie w formie pisemnej, faxem……………., e-mailem na adres …................. 

3. Do merytorycznego nadzoru nad „bankiem implantów” Dostawca upoważnia …………………………………… 

4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, swoim transportem 
do siedziby Odbiorcy oraz z wniesieniem do magazynu szpitalnego. 

5. Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. 

6. Dostawca zobowiązuje się ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu przedmiotu 
umowy lub powstałych jego strat ilościowych. 

7. Implanty powinny posiadać odpowiednio długie okresy ważności pozwalające Odbiorcy na swobodne ich 
użytkowanie przez okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy. 

8. Do dostarczonych implantów powinny być załączone atesty, jeżeli istnieją takie wymogi wydane przez 
odpowiednie organy do tego upoważnione. 

9. Dostawca dostarczy Odbiorcy sprzęt sterylny / biologicznie czysty (jeśli dotyczy) – tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne producenta (zgodnie z  Ustawą o wyrobach medycznych, 
Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przeciwnym wypadku towar nie 
zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym 
rodzajem opakowania transportowego.  



10. Przedmiot umowy w czasie obowiązywania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem 
jednak, że zmniejszenie ilości zamawianego przedmiotu umowy nie przekroczy 30%. W przypadku 
niewykorzystania przez Odbiorcę całości zamówienia Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Postępowanie 
takie nie czyni umowy nieważną. 

§ 4 
1. Osobą upoważnioną ze strony Odbiorcy do składnia zamówień jest pani Róża Walczak - Cupa – Kierownik 
Działu Zaopatrzenia. 
2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania w siedzibie Odbiorcy kompletnego „banku" oferowanych 
implantów na czas trwania umowy w ilości określonej przez Odbiorcę.  
3. „Bank implantów” jest własnością Dostawcy. Odbiorca odpowiada finansowo za przedmiot umowy, który 
zostanie zużyty, zagubiony. 
4. Przekazania i odbioru przedmiotu umowy stanowiącego „bank implantów” strony dokonają protokólarnie. 
Szczegółowy wykaz przekazanego „banku implantów” musi być sporządzony w języku polskim.  
5. Dostawca ma prawo kontrolowania stanu i ilości przedmiotu umowy raz na kwartał.  
6. Rozliczenia końcowego przedmiotu umowy zawartego w „banku implantów” strony dokonają najpóźniej w 
ciągu 7 dni od daty obowiązywania niniejszej umowy.  
7. Niezużyty przedmiot umowy stanowiący „bank implantów” zostanie zwrócony Dostawcy przez Odbiorcę 
protokołem zdawczo-odbiorczym.  
8. Dostawca przekaże Odbiorcy szczegółowy wykaz przekazanych implantów w języku polskim, czas uzupełnienia 
wyłącznie pełnego kompletu zużytych wyrobów w terminie … (max 48h) bezpośrednio do magazynu szpitalnego.  

§ 5 
1. Ogólna wartość umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi … zł (słownie: ……………….). 
2. Odbiorca zobowiązuje się należność za zużyty przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane konto 
Dostawcy w terminie 60 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Dostawca na fakturze lub dokumencie wz każdorazowo realizując dostawę zobowiązany jest podać: nazwę, nr 
katalogowy, nr serii i datę ważności dostarczanego przedmiotu umowy. Bez w/w danych towar nie zostanie 
przyjęty. 
4. Dostawca nie ma prawa bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę przenieść wierzytelności wynikających z 
realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 6 
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, o którym mowa w § 5 
ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności), 
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 
przez Dostawcę.  
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 
ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 
usług.  
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Dostawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Dostawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Dostawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 
świadczących dostawy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 



odpowiadająca wzrostowi kosztu Dostawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 
świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Dostawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 
świadczącym dostawy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Dostawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Dostawcy 
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy oraz ze wskazaniem 
podstawy prawnej zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3 Umowy. Do wniosku należy dołączyć pismem projekt 
aneksu do umowy, o którym mowa w ust.1.  
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Dostawca, jest on 
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 
zmianie) pracowników świadczących dostawy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń 
(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących dostawy, wraz z kwotami składek uiszczanych do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Dostawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 1 pkt 3.  
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Odbiorca, jest on 
uprawniony do zobowiązania Dostawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 
roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania 
Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.  
10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Dostawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem.  
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 
wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy 
ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.  
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy.  
13. Odbiorca jest uprawniony do wezwania Dostawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, 
wyliczeń w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia w wyznaczonym 
terminie. Niedostarczenie ich przez Dostawcę w wyznaczony, terminie uważane będzie za odstąpienie przez 
Dostawcę od żądania podwyższenia wynagrodzenia.  
14. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, będzie obowiązywał Strony od daty wskazanej w 
aneksie do Umowy, o którym mowa w ust.1, nie wcześniej niż data zawarcia aneksu. 
15. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku: 
1) zmiany cen na korzyść Odbiorcy na skutek udzielonych w szczególności promocji, rabatów, zmiany kursów 
walut, 
2) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej zmiany 
przedmiotu umowy, 
3) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu oraz 
przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie umownej 
lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu propozycji Dostawcy. 

§ 7 
1. Reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia będą uwzględnione przez 

Dostawcę w terminie 24 godzin od chwili ich zgłoszenia przez Odbiorcę. 



2. Zgłoszenia reklamacji Odbiorca może dokonać pisemnie, faxem, e-mailem na adres ……………………. 
3. W przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia 

Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu towaru w terminie 7 dni od dnia ich dostarczenia. 
§ 8 

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto towarów nie 
dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia, 
b) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowna w 
wysokości 5%wartość brutto niezrealizowanej części umowy. 

§ 9 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar 
umownych. 

§ 10 
1. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wad jakościowych 
dostarczanego przedmiotu umowy bądź nieterminowości w jego dostawach lub nieodpowiedniego okresu jego 
sterylności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

§ 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

§ 12 
Umowę niniejszą zawiera się na okres 24 miesięcy liczony od daty jej zawarcia. 

§ 13 
1. W razie powstania sporu w czasie obowiązywania umowy, strony będą dążyć do polubownego załatwienia 
spornych kwestii. 
2. W przypadku niezałatwienia powstałego sporu strony poddają się pod rozstrzygnięcie 
Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Odbiorcy. 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

DOSTAWCA           ODBIORCA 
 
”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 



Załącznik nr 2 
ISTOTNE  WARUNKI  UMOWY : 

UMOWA   DOSTAWY 
Nr: SSM.DZP.200.185.2019 

 
zawarta w dniu ……………………….. roku pomiędzy: 
 
………………………………………….z siedzibą w …………………, przy ulicy ……………., wpisaną do……………………….. , NIP: … 
REGON…. 
reprezentowanym przez : 
......................................................................... 
zwaną dalej „Dostawcą” , a 
 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 
reprezentowanym przez: 
Krystynę Zaleską - Dyrektora 
zwanym dalej „Odbiorcą”.                                                           

§ 1 
1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu chirurgicznego jednorazowego użytku tj. 
staplerów. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa staplerów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 określa rodzaje, ilości, ceny, producenta przedmiotu niniejszej umowy. 
§ 3 

1. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy w ciągu … (max 48h) godzin 
od momentu złożenia Dostawcy przez Odbiorcę zamówienia. Dostawa do Działu Zaopatrzenia p. 30-32. 

2. Odbiorca może złożyć zamówienie w formie pisemnej, faxem……………., e-mailem na adres …................. 

3. Do merytorycznego nadzoru nad „bankiem implantów” Dostawca upoważnia …………………………………… 

4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, swoim transportem 
do siedziby Odbiorcy oraz z wniesieniem do magazynu szpitalnego. 

5. Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. 

6. Dostawca zobowiązuje się ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu przedmiotu 
umowy lub powstałych jego strat ilościowych. 

7. Implanty powinny posiadać odpowiednio długie okresy ważności pozwalające Odbiorcy na swobodne ich 
użytkowanie przez okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy. 

8. Do dostarczonych implantów powinny być załączone atesty, jeżeli istnieją takie wymogi wydane przez 
odpowiednie organy do tego upoważnione. 

9. Dostawca dostarczy Odbiorcy sprzęt sterylny / biologicznie czysty (jeśli dotyczy) – tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne producenta (zgodnie z  Ustawą o wyrobach medycznych, 
Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przeciwnym wypadku towar nie 
zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym 
rodzajem opakowania transportowego.  

10. Przedmiot umowy w czasie obowiązywania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem 
jednak, że zmniejszenie ilości zamawianego przedmiotu umowy nie przekroczy 30%. W przypadku 
niewykorzystania przez Odbiorcę całości zamówienia Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Postępowanie 
takie nie czyni umowy nieważną. 

§ 4 
1. Osobą upoważnioną ze strony Odbiorcy do składnia zamówień jest pani Róża Walczak - Cupa – Kierownik 
Działu Zaopatrzenia. 



2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania w siedzibie Odbiorcy kompletnego „banku" oferowanych 
implantów na czas trwania umowy w ilości określonej przez Odbiorcę.  
3. „Bank implantów” jest własnością Dostawcy. Odbiorca odpowiada finansowo za przedmiot umowy, który 
zostanie zużyty, zagubiony. 
4. Przekazania i odbioru przedmiotu umowy stanowiącego „bank implantów” strony dokonają protokólarnie. 
Szczegółowy wykaz przekazanego „banku implantów” musi być sporządzony w języku polskim.  
5. Dostawca ma prawo kontrolowania stanu i ilości przedmiotu umowy raz na kwartał.  
6. Rozliczenia końcowego przedmiotu umowy zawartego w „banku implantów” strony dokonają najpóźniej w 
ciągu 7 dni od daty obowiązywania niniejszej umowy.  
7. Niezużyty przedmiot umowy stanowiący „bank implantów” zostanie zwrócony Dostawcy przez Odbiorcę 
protokołem zdawczo-odbiorczym.  
8. Dostawca przekaże Odbiorcy szczegółowy wykaz przekazanych implantów w języku polskim, czas 
uzupełnienia wyłącznie pełnego kompletu zużytych wyrobów w terminie … (max 48h) bezpośrednio do działu 
Zaopatrzenia p. 30-32.  

§ 5 
1. Ogólna wartość umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi … zł (słownie: ……………….). 
2. Odbiorca zobowiązuje się należność za zużyty przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane konto 
Dostawcy w terminie 60 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Dostawca na fakturze lub dokumencie wz każdorazowo realizując dostawę zobowiązany jest podać: nazwę, nr 
katalogowy, nr serii i datę ważności dostarczanego przedmiotu umowy. Bez w/w danych towar nie zostanie 
przyjęty. 
4. Dostawca nie ma prawa bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę przenieść wierzytelności wynikających z 
realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 
§ 6 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, o którym mowa w § 5 
ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności), 
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 
przez Dostawcę.  
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 
ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 
usług.  
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Dostawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Dostawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Dostawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 
świadczących dostawy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Dostawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 
świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Dostawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 



świadczącym dostawy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Dostawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Dostawcy 
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy oraz ze wskazaniem 
podstawy prawnej zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3 Umowy. Do wniosku należy dołączyć pismem projekt 
aneksu do umowy, o którym mowa w ust.1.  
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Dostawca, jest on 
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 
zmianie) pracowników świadczących dostawy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń 
(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących dostawy, wraz z kwotami składek uiszczanych do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Dostawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 1 pkt 3.  
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Odbiorca, jest on 
uprawniony do zobowiązania Dostawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 
roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania 
Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.  
10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Dostawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem.  
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 
wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy 
ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.  
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy.  
13. Odbiorca jest uprawniony do wezwania Dostawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, 
wyliczeń w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia w wyznaczonym 
terminie. Niedostarczenie ich przez Dostawcę w wyznaczony, terminie uważane będzie za odstąpienie przez 
Dostawcę od żądania podwyższenia wynagrodzenia.  
14. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, będzie obowiązywał Strony od daty wskazanej w 
aneksie do Umowy, o którym mowa w ust.1, nie wcześniej niż data zawarcia aneksu. 
15. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku: 
1) zmiany cen na korzyść Odbiorcy na skutek udzielonych w szczególności promocji, rabatów, zmiany kursów 
walut, 
2) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej zmiany 
przedmiotu umowy, 
3) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu oraz 
przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie umownej 
lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu propozycji Dostawcy. 

§ 7 
4. Reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia będą uwzględnione przez 

Dostawcę w terminie 24 godzin od chwili ich zgłoszenia przez Odbiorcę. 
5. Zgłoszenia reklamacji Odbiorca może dokonać pisemnie, faxem, e-mailem na adres ……………………. 
6. W przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia 

Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu towaru w terminie 7 dni od dnia ich dostarczenia. 
§ 8 

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 



a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto towarów nie 
dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia, 
b) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowna w 
wysokości 5%wartość brutto niezrealizowanej części umowy. 

§ 9 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar 
umownych. 

§ 10 
1. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wad jakościowych 
dostarczanego przedmiotu umowy bądź nieterminowości w jego dostawach lub nieodpowiedniego okresu jego 
sterylności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

§ 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

 
§ 12 

Umowę niniejszą zawiera się na okres 24 miesięcy liczony od daty jej zawarcia. 
§ 13 

1. W razie powstania sporu w czasie obowiązywania umowy, strony będą dążyć do polubownego załatwienia 
spornych kwestii. 
2. W przypadku niezałatwienia powstałego sporu strony poddają się pod rozstrzygnięcie 
Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Odbiorcy. 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

DOSTAWCA           ODBIORCA 
”. 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
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