Załącznik nr 4 do SWZ nr DZP.260.15.2022

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu .... .............2022 r. w Krakowie pomiędzy:
Instytutem Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RINIII-61/04, nr NIP: 675 000 04 44, REGON: 000326983, reprezentowanym przez:
1. prof. dr hab. Tadeusza Lesiaka - Dyrektora
przy udziale
2. mgr. inż. Małgorzaty Jasiówki
- Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………., reprezentowaną(ym) przez:
………………………………………….
zwaną(ym) dalej Wykonawcą

Umowę niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego DZP.260…..2022 w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2019 r. – (Dz.U. z 2019, poz. 2019) Prawo zamówień publicznych.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz
paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2022. 896) dla IFJ PAN w Krakowie.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług pocztowych
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek
w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na doręczaniu przesyłek z i do Instytutu
Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j.
Dz.U.2022.896 ).
2. Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek świadczona była do każdego
wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i za granicami kraju objętego
Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do umowy, na który składają się formularz oferty, formularz cenowy oraz
opis przedmiotu zamówienia.
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4. Usługi pocztowe, o których mowa w § 1 realizowane będą na zasadach określonych w ustawie
Prawo pocztowe i na podstawie postanowień niniejszej umowy.
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§3
Rodzaje przesyłek pocztowych objętych zakresem niniejszej umowy określa formularz cenowy,
który stanowi integralną część niniejszej umowy.
Określone w kalkulacji cenowej rodzaje ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są
szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Z tym
zastrzeżeniem, że powyższe zmiany nie mogą spowodować zmiany cen jednostkowych oraz,
że kwota za realizację całości przedmiotu zamówienia nie przekroczy maksymalnej wartości
umowy brutto.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadania przesyłek i usług nieujętych w Formularzu
cenowym. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek oraz korzystania z usług
nieujętych w Formularzu cenowym, podstawą rozliczenia będą ceny z aktualnego cennika
usług pocztowych Wykonawcy, obowiązujące w dniu nadania przesyłek.
§4
Wykonawca zobowiązany jest raz dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach ustalonych przez Strony umowy do odbioru przesyłek przeznaczonych do wysyłki,
o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z siedziby Zamawiającego, 31-342 Kraków,
ul. Radzikowskiego 152, Kancelaria Ogólna (pokój nr 5212 lub 5213, parter. budynek nr 5).
Zamawiający wymaga, aby przesyłki były nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od
Zamawiającego.
Odbiór przesyłek przyjętych do wysłania będzie każdorazowo dokumentowany przez
Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek
rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek, sporządzonym wg poszczególnych
kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych).
Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek, ich uporządkowania,
odpowiedniego oznaczenia rodzaju przesyłki (polecona, priorytetowa czy za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru), umieszczenia na przesyłce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem,
umieszczenia nadruku/pieczątki określającej pełna nazwę i adres Zamawiającego na stronie
adresowej każdej nadawanej przesyłki, umieszczenie nadruku/pieczątki potwierdzającej
wniesienie opłaty za usługę.
Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania zestawień wymaganych przez Wykonawcę do
nadania przesyłek.
Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania dwóch egzemplarzy pocztowej książki
nadawczej, gdzie każda przesyłka rejestrowana winna zostać wpisana. Jeden egzemplarz
będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a drugi stanowić będzie dla
Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do przygotowania pocztowej książki nadawczej dla różnych wewnętrznych źródeł
finansowania.
Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie
z adresem przeznaczenia. Opakowanie przesyłek listowych leży po stronie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania bezpłatnie Zamawiającemu druków zwrotnego
potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych i zagranicznych, z zastrzeżeniem,
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że w odniesieniu do przesyłek nadawanych i doręczanych w trybie specjalnym procedur
wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), Ordynacji podatkowej
i Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), Zamawiający będzie wykorzystywał własne druki
zwrotnego potwierdzenia odbioru.
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu możliwości korzystania z aplikacji ułatwiającej
nadawanie przesyłek typu Elektroniczny Nadawca. Zamawiający nie będzie jednak
obligatoryjnie zobowiązany do jej stosowania.
§5
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przesyłek pocztowych adresowanych na
Zamawiającego tj. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii
Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, do Kancelarii Ogólnej, pokój 5212 lub 5213
(parter, budynek 5) codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Kancelarii Ogólnej tj. 7:00 – 15:00.
Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata
potwierdzenie odbioru w formie papierowej niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 zwroty
niedostarczonych przesyłek.
§6
Rozliczenia między stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą po
zakończeniu okresu rozliczeniowego wynoszącego 1 miesiąc kalendarzowy.
Zestawienia odebranych przesyłek, o których mowa w § 4 ust. 5 i 6, z uwzględnieniem ich
rodzajów i wagi oraz zestawienia innych usług objętych przedmiotem umowy wraz
z podaniem ilości, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w okresie
rozliczeniowym stanowić będą podstawę wystawienia faktury.
Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania opłat za usługi będące przedmiotem umowy
w formie opłat „z dołu”.
§7
Termin płatności faktury wynosić będzie 21 dni od daty wystawienia faktury przez
Wykonawcę, pozbawionej wad formalnych i rachunkowych pod warunkiem dostarczenia
faktury do Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed terminem płatności. W przypadku
późniejszego dostarczenia faktury do Zamawiającego termin płatności ulega wydłużeniu do
7 dni od dnia doręczenia faktury.
Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Zamawiający będzie regulował należności wynikające z faktur przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze.
§8
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług będących przedmiotem umowy
nie przekroczy kwoty: … zł brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług VAT (słownie: … … zł
brutto).
Ceny jednostkowe brutto podane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy
są cenami maksymalnymi i nie mogą wzrosnąć w trakcie obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem § 16 umowy. Miesięczne wynagrodzenie za wykonanie usługi w danym
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miesiącu zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu
cenowym lub aktualnego cennika Wykonawcy w przypadku gdy usługa nie jest ujęta w tym
formularzu.
3. Jeżeli w trakcie trwania umowy zlecone usługi nie wyczerpią wynagrodzenia określonego
w pkt. 1 to Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem
Zamawiającego.
4. Przelew wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod
rygorem nieważności.
5. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że numer rachunku bankowego
wskazany na fakturze został umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku
gdyby jednak wskazany przez Wykonawcę rachunek nie był wskazany w ww. wykazie to strony
ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na wybrany przez siebie
rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w ww. wykazie.
6. W przypadku, gdy obowiązek zapłaty mechanizmem podzielonej płatności wynika
z obowiązujących przepisów prawa Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem
podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. W
pozostałych przypadkach Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części,
wynikającej z faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności.
7. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr … lub inny wskazany na
fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego Zamawiający ma dokonać płatności.
8. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy o którym mowa w pkt. 7 jest rachunkiem
wirtualnym (zwany dalej wirtualnym rachunkiem bankowym) i nie jest rachunkiem
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe.
9. Wykonawca potwierdza, iż rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 7 jest powiązany
z rachunkiem bankowym, który jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu art. 49 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego
urzędu skarbowego oraz został umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania
i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz).
10. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach
rachunków, o których mowa w ust. 7 i 9, w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego
rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT.
§9
Okres realizacji umowy wynosi 24 miesiące tj. od dnia ................r. do dnia ............... r. lub do
wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
Za monitorowanie wykorzystanej kwoty odpowiada Zamawiający.
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli w stosunku do
Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia
upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca
zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja
przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego
nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części - odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie na zasadach
określonych w ustawie - Kodeks cywilny, w szczególności jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług wynikających z Umowy, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego w terminie 5 dni od doręczenia wezwania - w tym przypadku
wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy,
b) Wykonawca przerwał realizację wykonywania usług i przerwa trwa dłużej niż 3 dni
robocze - w tym przypadku okres wypowiedzenia wynosi 30 dni,
c) Wykonawca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wykonywania działalności pocztowej i został skreślony z rejestru operatorów
pocztowych, zgodnie z ustawą - Prawo pocztowe - w tym przypadku wypowiedzenie
ma skutek natychmiastowy liczony od momentu wykreślenia z rejestru operatorów
pocztowych.
d) Wykonawca lub osoby działające w jego imieniu, w tym także podwykonawcy naruszają
postanowienia określone w § 14 - wypowiedzenie Umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości
o okolicznościach uzasadniających wypowiedzenie Umowy z tej przyczyny.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 albo 3, prawo odstąpienia od
Umowy albo jej wypowiedzenia przysługuje Zamawiającemu do końca okresu jej realizacji.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo jej wypowiedzeniu należy złożyć drugiej Stronie
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu
Umowy musi zawierać uzasadnienie.
6. W razie odstąpienia od umowy albo jej wypowiedzenia, Strony umowy dokonają zgodnie
z postanowieniami umowy, odpowiedniego rozliczenia należycie zrealizowanych przez
Wykonawcę usług.
§ 11
Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas
trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli
stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy
zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie
lub częściowo wykonanie
zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja,
działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą
braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą.

1.

§ 12
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 8 ust. 1.
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W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego,
Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
3. Obciążenie Wykonawcy karami umownymi, o których mowa w ust. 4 i 5 nastąpi po
przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego.
4. Jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie,
o których mowa § 4 ust. 1 umowy, zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór, obejmujący łączną ilość nieodebranych przesyłek,
po wyczerpaniu możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń/ reklamacji dotyczących odbioru przesyłek.
5. Jeżeli Wykonawca nie nada odebranych od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu
i czasie, o których mowa § 4 ust. 2 umowy, zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór obejmujący łączną ilość nienadanych
przesyłek, po wyczerpaniu możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń/ reklamacji dotyczących nadania
przesyłek.
6. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek z tytułu
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 6 umowy. Jeżeli zastrzeżona kara
nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 8 ust. 1.
8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy. Kary umowne będą najpierw dochodzone poprzez wystawienie
właściwego dokumentu księgowego, a w przypadku nieuregulowania należności przez
Wykonawcę, w dalszej kolejności będą potrącane z należnego wynagrodzenia.
9. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia właściwego dokumentu
księgowego.
10. Maksymalna wartość kar umownych, których Strona może dochodzić nie przekroczy 50 %
maksymalnej wartości umowy określonej w § 8 ust. 1.
§ 13
Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczących świadczonych usług na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(t.j. Dz.U.2022. 896 ).
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§ 14
Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy,
w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, jest zobowiązany do:
1) wykonywania usług ze szczególną starannością właściwą podmiotom profesjonalnym i
przez osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe;
2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym przypadku zagrożenia wystąpienia
opóźnienia dostarczenia przesyłek oraz o jego przyczynach, jak również o ustaniu takiego
zagrożenia;
3) zapewnienia Zamawiającemu możliwość nadawania przesyłek, które od dnia ich odbioru
przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, będą
traktowane przez ich adresatów jako złożone w danym postępowaniu sądowym lub
administracyjnym, od dnia ich nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub
placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym
państwie członkowskim.
4) zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami bhp.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość wykonania Umowy, w tym
za osoby realizujące niniejszą Umowę w jego imieniu i za działania lub zaniechania tych osób
ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym
niepodanych do wiadomości publicznej oraz danych osobowych, w których posiadanie wszedł
w związku z wykonywaniem Umowy, niezależnie od formy tych informacji i danych lub
sposobu wejścia w ich posiadanie.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji i danych, o których mowa
w ust. 3, w jakimkolwiek innym celu niż prawidłowe wykonanie Umowy. Powyższe
zobowiązanie Wykonawcy wiąże go bezterminowo. Po rozwiązaniu lub wykonaniu Umowy,
Wykonawca niezwłocznie usunie wszelkie posiadane informacje i dane.
Wykonawca oraz jego przedstawiciele są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu
do wszystkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego oraz jego pracowników,
niezależnie od formy ich przedstawienia lub zakomunikowania oraz nieudostępniania ich
osobom trzecim w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15
W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów stron niniejszej
umowy wyznacza się :
a) dla Zamawiającego: stanowisko w Kancelarii Ogólnej, tel. ...,
b) dla Wykonawcy: ........................................, tel. …
Strony ustalają, że ewentualna zmiana osób koordynujących nie stanowi zmiany umowy,
a dokonuje się jej w formie jednostronnego pisemnego powiadomienia.
2. Obsługę Zamawiającego będą prowadziły następujące placówki Wykonawcy świadczące usługi
pocztowe: ......................................................
1.

§ 16
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy, w zakresie:
1) cen jednostkowych przesyłek i usług w wyniku zmiany cenników zaakceptowanych przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
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2) cen usług nie będących usługami powszechnymi, związanych ze zmianami:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. 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 - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, jeżeli zmiany będą miały wpływ na
koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
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 - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
e. ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. wzrostu lub
obniżenia względem ceny lub kosztu dla wynagrodzenia ofertowego,
w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez
GUS, dotyczący cen wpływających na realizację przedmiotu usługi.
2. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana
o wartość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1). Ceny jednostkowe zaoferowane w ofercie
mogą ulec zmianie w wyniku zmiany cenników zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego
o zmianie cen z miesięcznym wyprzedzeniem i szczegółowo wykazać zmiany cen w stosunku
do cen jednostkowych usług wyspecyfikowanych w formularzu oferty.
3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana
o wartość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) a.- d. o ile zmiany te będą miały wpływ na
realizację zamówienia i w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian
do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie Strona Umowy zwróci się do drugiej Strony z
udokumentowanym wnioskiem o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia. Zmianę wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy należy rozumieć jako możliwość zarówno jego zwiększenia, jak
i zmniejszenia. Waloryzacja będzie zależała od wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian
ustawodawstwa na koszt wykonania zamówienia.
4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana
o wartość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) e. z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja
może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona
wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po
waloryzacji. Strony dopuszczają waloryzację, jeżeli zmiana wskaźnika cen przekroczy 5 % w
stosunku do wielkości wskaźnika liczonego od dnia upływu terminu składania ofert. Wzrost
liczony jest wyłącznie w stosunku do zakresu pozostającego do wykonania po upływie 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na
podstawie postanowień zawartych w niniejszym punkcie, zobowiązany jest do zmiany
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5.
6.

7.

8.

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są
usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy; Zamawiający dopuszcza
zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 max o 10%.
Zwaloryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywać od daty podpisania Aneksu do
Umowy.
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 16 ust. 4, zobowiązany
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki przedmiotem umowy są
usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy jeśli zachowanie istniejących postanowień Umowy
będzie niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji, zmiany
przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw,
Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra. Zamawiający
dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy
wymuszone takimi zmianami prawa;
Jeżeli Strony Umowy nie dojdą do porozumienia w zakresie waloryzacji wynagrodzenia zarówno
Wykonawca, jak i Zamawiający ma możliwość rozwiązania Umowy za trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia.

§ 17
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych z wykonywania niniejszej
umowy, a w razie braku porozumienia spory rozstrzygać będą, wg prawa polskiego, Sądy właściwe
dla siedziby Zamawiającego.

1.
2.

§ 19
Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Załącznik nr 1 jest Integralną częścią umowy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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