
Załącznik nr 8 

UMOWA NR PN/22/2017 
zawarta w dniu .............................. 2017 r. pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:  864-15-77-743,  REGON:  
000302385, reprezentowanym przez: 
1. Janusza Sikorskiego  -   Dyrektora SSDŚ, 
zwanym dalej „Zamawiającym”; 
       
a:  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym, dalej „Wykonawcą”. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawarto umowę następującej 
treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala 
Specjalistycznego Ducha Świętego ul. Schinzla 13 w Sandomierzu w następujących zakresach: 
1) Całodobowy, we wszystkie dni tygodnia, transport sanitarny z kierowcą ambulansem do 
transportu pacjentów typu A2, spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w 
aktualnie obowiązującej polskiej normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane, 
obejmujący następujące zadania: 

a) przewóz chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania 
diagnostycznego (przewóz, doprowadzenie pacjenta do miejsca konsultacji lub badań, 
przekazanie dokumentacji leczenia), 

b) przewóz chorych w celu podjęcia lub kontynuacji leczenia (przewóz, doprowadzenie pa-
cjenta do miejsca konsultacji lub badań, przekazanie dokumentacji leczenia), 

c) transport chorych niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych 
do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zamawiającego, 

d) transport materiału biologicznego oraz odbieranie wyników badań laboratoryjnych, hi-
stopatologicznych i innych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, 

e) przewóz osobowy pracowników medycznych Zamawiającego w celu wykonania świad-
czenia w miejscu pobytu pacjenta, 

f) przystąpienie do wykonywania usługi powinno nastąpić nie później niż w ciągu 20 minut 
(czas maksymalny) od otrzymania dyspozycji (telefonicznie lub faxem) na pierwsze we-
zwanie (zespół T – podstawowy) i uruchomienie wyjazdu następnego zespołu w ciągu 1 
godziny od kolejnego wezwania (zespół T – dodatkowy). Czas przystąpienia do realizacji 
zleconej usługi obejmuje czas jaki upłynie od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na 
usługę przez Zamawiającego do momentu podstawienia we wskazanym miejscu środka 
transportowego do jego dyspozycji, 

g) dla zespołu T – podstawowego czas pracy kierowcy liczony będzie jako gotowość 24 go-
dzinna, a przebieg kilometrów liczony będzie od wyjazdu środka transportu z siedziby 
Zamawiającego do czasu jego powrotu, natomiast dla zespołu T – dodatkowego czas pra-
cy kierowcy oraz przebieg kilometrów liczony będzie od wyjazdu środka transportu z 
siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu, po stawkach takich samych jakie obo-
wiązywać będą dla zespołu T – podstawowego, 



h) usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą środkami transportu stano-
wiącymi własność Wykonawcy (wyposażonymi zgodnie z wymaganiami) oraz przez kie-
rowców Wykonawcy, 

i) kierowcy Wykonawcy muszą posiadać stosowne kwalifikacje do obsługi karetki, posia-
dać aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii i zaświadczenie o ukończeniu kursu z 
zakresu pomocy doraźnej. Oprócz świadczenia usług transportu sanitarnego kierowcy 
zobowiązani są do wykonywania czynności sanitariusza. Ponadto, podczas realizacji 
umowy kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników 
Zamawiającego, w szczególności: lekarzy, ratowników medycznych oraz dyspozytora, 

j) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart drogowych (dziennych kart wyjaz-
du), których kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) będą dostarczane 
Zamawiającemu co najmniej raz w tygodniu, 

k) realizacja usług winna odbywać się najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłużenia Wy-
konawca zobowiązany będzie do wyjaśnienia przyczyn wydłużenia drogi przejazdu.  

2) Specjalistyczny transport sanitarny pacjentów hospitalizowanych  
u Zamawiającego w celu zachowania ciągłości leczenia lub natychmiastowego podjęcia leczenia 
u innego świadczeniodawcy, karetką typu „S” ze składem osobowym i wyposażeniem zgodnym z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przez płatnika publicznych 
świadczeń zdrowotnych lub karetką typu „P” ze składem osobowym i wyposażeniem zgodnym z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu ratownictwa medycznego oraz wymagań określonych przez płatnika publicznych 
świadczeń zdrowotnych, w zależności od zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb, 
realizowany według następujących zasad: 

a) ambulans sanitarny, którym wykonywane będą specjalistyczne transporty sanitarne ka-
retką typu „S” musi spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w aktualnie obo-
wiązującej polskiej normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane dla ambu-
lansu typu C, 

b) ambulans sanitarny, którym wykonywane będą specjalistyczne transporty sanitarne ka-
retką typu „P” musi spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w aktualnie obo-
wiązującej polskiej normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane dla ambu-
lansu typu B,  

c) Wykonawca zapewni dostęp do usług specjalistycznego transportu sanitarnego przez 24 
godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, w tym także niedziela i święta, 

d) w przypadkach pilnych usługi będą realizowane na żądanie do 90 minut od wezwania, 
natomiast transporty planowane – w dniu zgłoszenia lub w dniach następnych, zgodnie z 
terminem wskazanym przez Zamawiającego. Czas przystąpienia do realizacji zleconej 
usługi obejmuje czas jaki upłynie od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na usługę 
przez Zamawiającego do momentu podstawienia we wskazanym miejscu środka trans-
portowego do jego dyspozycji, 

e) osoby wykonujące transport sanitarny muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne 
z wymogami określonymi przepisami prawa, 

f) kierowcy przyjmującego zamówienie muszą posiadać stosowne kwalifikacje do obsługi 
karetki, posiadać aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii i zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu z zakresu pomocy doraźnej. Oprócz świadczenia usług transportu sanitar-
nego kierowcy zobowiązani są do wykonywania czynności sanitariusza, 

g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej 
transportowanego pacjenta zawierającej między innymi ocenę stanu zdrowia pacjenta 
oraz informację o zastosowanych procedurach medycznych i terapeutycznych, którą 
Wykonawca jest zobligowany przedstawić Zamawiającemu na każde żądanie, 

h) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart drogowych (dziennych kart wyjaz-
du), których kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) będą dostarczane 
Zamawiającemu co najmniej raz w miesiącu, 



i) miejscem stacjonowania pojazdu jest siedziba Wykonawcy o ile odległość od Zamawiają-
cego pozwoli na podjęcie działań nie później niż w ciągu 90 minut od otrzymania dyspo-
zycji telefonicznej lub faxem. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że przy realizacji zamówienia będzie miał prawo skorzystać z 
prawa opcji, które przejawia się tym, że Zamawiający może zwiększyć o 20% realizację 
zamówienia w stosunku do podstawowego zakresu zamówienia określonego w formularzu 
cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. 

3. Wykonawca będzie świadczył usługi objęte niniejszą umową przez okres 36 miesięcy tj. od 
dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r. 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 
1.    Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia ciągłości w zabezpieczeniu transportu; awaria środka transportowego nie 

zwalnia Wykonawcy z realizacji zlecenia na transport lub kontynuacji już rozpoczętego 
transportu; 

2) zachowania tajemnicy medycznej; 
3) stosowania najekonomiczniejszych tras przejazdowych; realizacja usługi winna odbywać się 

najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłużenia Wykonawca zobowiązany będzie do 
wyjaśnienia przyczyn wydłużenia drogi przejazdu; 

4) posiadania aktualnych badań technicznych pojazdów, ubezpieczenia OC i NNW oraz spełnie-
nia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 ro-
ku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2015 roku poz. 305 ze zm.); 

5) świadczenia usług na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z obowiązującymi normami 
technicznymi i przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej 
staranności oraz całodobowej gotowości do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego.  

2. Przyjęcie zlecenia nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod nu-
merem czynnego całodobowo telefonu ………………………., podając miejsce, datę  
i godzinę rozpoczęcia transportu. Zlecenie na transport musi być przekazane w momencie  
zgłoszenia się kierowcy w miejscu rozpoczęcia transportu. 

3. Zlecenia na transport sanitarny koordynowane będą ze strony Zamawiającego przez Szpital-
ny Oddział Ratunkowy pod nr telefonu …………….. 

4. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wszystkie formularze zleceń 
na transport oraz formularze zestawień, które będą stosowane podczas realizacji zamówie-
nia. 

5. Wykonawca dostosuje się do przyjmowania zleceń na transport wg procedur wewnętrznych 
Zamawiającego. 

6. Zlecenie na transport każdorazowo określać musi miejsce początkowe i docelowe przewozu 
pacjenta oraz szczególne zalecenia dotyczące sposobu przewozu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści formularzy zleceń, po wcześniej-
szym poinformowaniu o tym Wykonawcy. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 
1) przy przewozach planowanych pacjentów w pozycji siedzącej na badania specjalistyczne, 

odwozach do domu itp. stosowanie zasady łączonych przewozów, 
2) odbiór pacjentów bezpośrednio z oddziału wystawiającego zlecenie na przewóz, 
3) pomoc pacjentowi przy wyjściu (przełożenie na nosze, zabezpieczenie na okres transportu),            

przy dojściu do samochodu, doprowadzenie do miejsca skierowania, 
4) do przewozu pacjenta w pozycji leżącej zabezpieczenie dowozu z oddziału do samochodu, 
5) zapewnienie obsługi serwisowej pojazdów, 
6) utrzymanie we właściwym stanie i gotowości technicznej i sanitarnej pojazdów. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ przeprowadzanej na zasadach  

określonych w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 



finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z 
Dyrektorem Oddziału NFZ. 

10. Zamawiający ma prawo do wykazywania pojazdów, sprzętu i aparatury medycznej oraz 
personelu wykonującego świadczenie w Portalu SZOI, jako zasoby na świadczenia 
zdrowotne do umów zawartych pomiędzy Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach a Zamawiającym. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach 
transportowanemu pacjentowi towarzyszył pracownik Zamawiającego (bez dodatkowych 
opłat). 

12. Wykonawca musi posiadać łączność radiową na częstotliwości służby zdrowia. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie usług określonych umową  Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie 
ustalone według stawek zawartych w złożonej ofercie z dnia …………………. r., stanowiącej 
integralną cześć niniejszej umowy. 

2. Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi: …………………. zł. (słownie: ………………………………). 
3. Strony ustalają, że odpłatność za usługę będzie realizowana na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę na podstawie miesięcznego zestawienia wykonanych usług, 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, zawierającego miesięczne zestawienie wyjazdów 
wraz z liczbą kilometrów oraz kwotą brutto należną za wykonane usługi. 

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3 podlega zatwierdzeniu przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego w terminie 3 dni od jego przedłożenia. 

4. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 
5. Faktura VAT będzie płatna w terminie do 30 dni (termin minimalny) od daty otrzymania 

faktury na konto Wykonawcy:................................................................................................ 
6.  Jako zapłatę za fakturę rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Jednocześnie na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do            

wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 
8. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie 

przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku 
zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane usługi, Wykonawca może naliczyć odsetki w 
wysokości ustawowej. 

9. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu      
Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz jego 
podmiotu tworzącego. 

10. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą 
stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani 
jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.  

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy,       
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: 

a) części powierzonego zamówienia: ………………………………………………………………………. 

b) nazwy i adresu podwykonawcy: …………………………………………………………........................ 

 
§ 4 

Podstawa wynagrodzenia 

1. Strony zgodnie ustalają, że dla zespołu T – podstawowego czas pracy kierowcy liczy się 
jako 24 godzinna gotowość, a przebieg kilometrów liczy się od wyjazdu środka transportu 
z siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu, natomiast dla zespołu T – dodatkowego, 
czas pracy kierowcy oraz przebieg kilometrów liczy się od wyjazdu środka transportu z 
siedziby Zamawiającego do czasu jego powrotu, po stawkach takich samych jakie 
obowiązują dla zespołu T – podstawowego. 



2. Strony zgodnie ustalają, że czas pracy członków specjalistycznego zespołu transportowego 
oraz przebieg kilometrów, liczy się od wyjazdu środka transportu z miejsca stacjonowania 
do czasu jego powrotu. 

§ 5 
Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o 
pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie:  
a) kierowania pojazdami przy realizacji usługi transportu sanitarnego; 
b) kierowania pojazdami przy realizacji usługi specjalistycznego transportu sanitarnego.  
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i  dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 6 
Kary umowne i odsetki 

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 
a) za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu usługi ponad termin określony w § 1 ust. 1 pkt. 1 
lit. f) oraz w § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. d) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł., 



b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 25.000,00 zł., 
c) za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 25.000,00 zł., 
d) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 15.000,00 zł. 
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie zobowiązany 

do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego pokrywającego w całości ponie-
sioną szkodę. 

3. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obcią-
żeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń 
kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane usługi, wystawionych przez Wyko-
nawcę. 

4. W przypadku nie przystąpienia  przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia po 
upływie 5 godzin od terminu wskazanego w zleceniu wyjazdu, Zamawiający ma prawo zor-
ganizowania zastępczego wykonania usługi na koszt Wykonawcy. Zamawiający o przystą-
pieniu do zorganizowania zastępczego wykonania usługi powiadomi faksem Wykonawcę. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca przekaże najpóźniej w dniu podpisania umowy polisę odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż ponosi odpowiedzialność za: 
a) wszelkie szkody w mieniu znajdującym się na terenie  Szpitala, w mieniu osób trzecich oraz 

na osobach, wyrządzone podczas wykonywania usług, 
b) przestrzeganie przepisów z zakresu BHP oraz przepisów prawa ruchu drogowego, 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu Wykonawcy w trakcie 
wykonywania usług oraz wyrządzone przez osoby trzecie. 
 

§8 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub w spo-
sób sprzeczny z ofertą. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżą-
cych po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca przerwie realizację usług, 
b) Wykonawca w trakcie realizacji umowy nie wykona z własnej winy części umowy, 
c) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
e) Wykonawca przekroczy umówiony termin realizacji usługi o więcej niż 7 dni, 
f) Wykonawca dwukrotnie nie dopełni postanowień umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Za-
mawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodze-
nia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
przewiduje możliwość aneksowania umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego w 
następujących przypadkach: 

a) następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonawcy. 



b) w przypadku nie zrealizowania całości umowy na wniosek Wykonawcy i za zgodą Za-
mawiającego lub na wniosek Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie terminu reali-
zacji umowy do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. 

c) zmiany stawki podatku VAT. 
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzi-

nowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wy-
konania zamówienia przez Wykonawcę. 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta 
będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zmiany określone w ust. 1 lit. d) i e) mogą nastąpić wyłącznie  po złożeniu pisemnego wniosku 
Wykonawcy, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu 
umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.  
3. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 
pkt. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby takiej zmiany i 
po spełnieniu określonych przesłanek. 

 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy 
stanowią integralną cześć umowy. 

2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności zachowania 
formy pisemnej. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą przepisy Ko-
deksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

4. Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą dążyć 
w dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie poprzez rozstrzy-
gnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego 2 egz. otrzymuje Zama-
wiający, a 1 Wykonawca.              
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