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Załącznik nr 5 do SIWZ 
WZÓR UMOWY  

UMOWA NR ....................................................................... 
 
zawarta w dniu ........................ r. w Lublinie pomiędzy:  
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, NIP: 712 010 46 51, REGON: 000001726 - zwanym 

dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 
........................................................................................................................................................................................................................... 
a 
..........................................................................................................................................................................................................................;  
NIP ........................................, REGON .................................  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

gdzie zakup będzie częściowo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn: Sukcesywny druk cyfrowy  

i offsetowy na potrzeby planu wydawniczego Politechniki Lubelskiej na rok 2020, Nr KP-272-PNK-29/2020 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny druk cyfrowy i offsetowy na potrzeby planu wydawniczego 

Politechniki Lubelskiej na rok 2020/2021. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy, które 

stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej 

umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do dokonywania przesunięć ilościowych między pozycjami 

asortymentowymi, poprzez zamówienie mniejszej lub większej ilości towaru lub rezygnacji z niektórych pozycji, w 

zależności od potrzeb Politechniki Lubelskiej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4, 5 i 6.  
4. Zamówienie przez Zamawiającego towaru z zastosowaniem przesunięć ilościowych między pozycjami 

asortymentowymi, nie powoduje zwiększenia maksymalnej łącznej wartości brutto umowy, nie stanowi zmiany 

warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Przesunięcia ilościowe, o których mowa w zdaniu 

pierwszym nie mogą powodować wzrostu wartości przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 50 % 

wartości przedmiotu zamówienia, a zakup ponad tę wartość uzależniony będzie od własnego zapotrzebowania 

Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu 

niezrealizowanej części umowy.  
6. Limitem określającym górną granicę dostaw (zakupów) w ramach niniejszej umowy jest jej wartość brutto określona 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy na podstawie każdorazowych sukcesywnych zamówień 

składanych przez Zamawiającego,  określających ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. 
8.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
9.  Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz 

dostarczać przedmiot zamówienia należytej jakości przez cały okres obowiązywania umowy.  
§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania 

maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega skróceniu w razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia lub 

złożeniu przez Zamawiającego pisemnej deklaracji o niekorzystaniu z pozostałej wartości po wykorzystaniu co 

najmniej 50% wartości zamówienia. W takim przypadku umowa wygasa z dniem wyczerpania 100% wartości 

przedmiotu zamówienia lub z dniem wysłania pisemnej deklaracji o rezygnacji z pozostałej wartości (jednak nie 

mniej niż 50%) na adres Wykonawcy pisemnie lub elektronicznie. 
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3. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie 

wyczerpane 90% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% 

wartości umowy, a upłynął termin na wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1. Termin może zostać wydłużony 

nie więcej niż na okres dodatkowych 3 miesięcy. 
4. Zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonywane będą w drodze 

aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 
§ 3 

1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt i ryzyko ma obowiązek dostarczyć wykonany przedmiot 

poszczególnych jednostkowych zamówień do Zamawiającego – do Ośrodka ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej 

Politechniki Lubelskiej w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 36C – Jarosław Gajda tel. 510-946-572 [miejsce 

spełnienia świadczenia]. Koszty opakowania, załadunku, transportu i rozładunku obciążają w całości Wykonawcę 

i są objęte jego wynagrodzeniem. 

2. Odbiór przedmiotu danego zamówienia dokonywany będzie w miejscu spełnienia świadczenia, po jego wydaniu 

Zamawiającemu i wymaga on potwierdzenia w formie pisemnego protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, podlegającego 

podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu danego zamówienia w 

formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail j.gajda@pollub.pl, co najmniej na 2 dni przed planowaną datą 

odbioru.   

4. Protokół odbioru przedmiotu danego zamówienia, stwierdzający jego wykonanie bez zastrzeżeń, stanowić będzie 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, obejmującej kwotę wynagrodzenia za wykonanie danego 

zamówienia.  

5. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może według swego wyboru 

obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej estetycznej, jakościowej lub technicznej 

przedmiotu zamówienia lub odstąpić od umowy, zachowując prawo do żądania kary umownej, o której mowa w §  8 

ust. 1 pkt c) lub zobowiązać Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi na jego koszt oraz 

naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.  

6. Jeżeli stwierdzone wady dadzą się usunąć Zamawiający może według swego wyboru: 

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) obniżyć wynagrodzenie za przedmiot danego zamówienia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej, jakościowej lub technicznej przedmiotu umowy, 

c) usunąć wady na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. 

§ 4 
1. Usługi objęte przedmiotem umowy będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie  jednostkowych zamówień, 

zawierających niezbędne informacje. 

2. Zamówienia jednostkowe będą przesyłane przez Zamawiającego do Wykonawcy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: ……………………. 

3. Wraz z jednostkowym zamówieniem Zamawiający przygotuje niezbędne materiały: pliki PDF z tekstem i okładką o 

jakości drukarskiej niezbędne do wydrukowania książki.. 

4. Zamawiający będzie przekazywał materiały i projekty do druku w formie zapisu cyfrowego na nośniku informacji 

(płyta CD lub bezpośrednio na serwer FTP Wykonawcy). 

5. Strony ustalają terminy wykonania przedmiotu umowy w zakresie zamówień jednostkowych: termin dostawy 

wydruku próbnego (dotyczy druku cyfrowego): ……………. dni roboczych od otrzymania zamówienia jednostkowego 

wraz z kompletem materiałów; termin dostawy całego nakładu (dotyczy druku offsetowego): ……….. dni roboczych 

od otrzymania zamówienia wraz z kompletem materiałów. 

6. Przez wykonanie usług objętych jednostkowym zamówieniem, Strony zgodnie rozumieją dostarczenie przez 

Wykonawcę przedmiotu objętego danym zamówieniem (wydrukowanych i oprawianych książek), w ilości określonej 

w tym zamówieniu, z zachowaniem właściwego trybu wynikającego z umowy i jej załączników, potwierdzone 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnym protokołem odbioru - bez zastrzeżeń.  
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7. Wykonawca zapewnia, że wykonany przedmiot poszczególnych jednostkowych zamówień będzie spełniać 

wymagania, wynikające z umowy i jej załączników. 

§ 5 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot poszczególnych jednostkowych 

zamówień na okres  12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 ust. 6 i § 

5 ust. 2 

2. Dokonanie odbioru przedmiotu danego zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę mogą 

być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi 

dokumentami gwarancji. 

4. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez 

Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust.2 Umowy. 

5. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić 

innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości 

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń Przedmiotu 

Umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany – według wyboru Zamawiającego. Elementy Przedmiotu Umowy, 

które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania 

wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. 

Gwarancją objęte są wady Przedmiotu Umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

6. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad Przedmiotu Umowy – 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w ciągu 7 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez 

Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………….. 

7. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 30 dni od dnia doręczenia mu 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać 

mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych elementów 

Przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia 

wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad Przedmiotu Umowy we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający 

może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 6 

1. Ustala się, że wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………… zł netto 

(słownie: ………..), plus podatek VAT w kwocie…….. zł, co daje wynagrodzenie maksymalne  brutto w kwocie 

….. zł (słownie: …………….). Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest rozumiane jako 

wynagrodzenie ryczałtowe, stałe – nie podlegające zmianie lub waloryzacji. Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie 

koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz obejmuje spełnienie 

przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej umowie i w całości wyczerpuje 

roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje w celu należytego wykonania niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie będzie przysługiwać Wykonawcy odrębnie za prawidłowe wykonanie  przedmiotu poszczególnych 

zamówień jednostkowych. Wynagrodzenie to, będzie obliczane na podstawie ilości prawidłowo wykonanych 

egzemplarzy książek, objętych danym zamówieniem i stawek jednostkowych za wykonanie poszczególnych 

czynności objętych tym przedmiotem umowy. 

3. Strony dokonywać będą rozliczenia umowy na podstawie faktur częściowych, wystawionych zgodnie z ilościami i 

rodzajami zamówionych i dostarczonych materiałów. 

4. Zamawiający ma prawo zamówić łącznie mniejszą liczbę artykułów, niż ilości maksymalne przyjęte w opisie 

przedmiotu zamówienia, jednak nie mniej niż 50% wartości maksymalnej umowy. W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnienia określonego w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu  niewykorzystania  maksymalnej wartości umowy.  

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

6. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
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7. Strony postanawiają, iż za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
9. Zamawiający zastrzega, że będzie wymagał aby Wykonawca wystawił odrębne faktury dla poszczególnych 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych zadań realizowanych przez jednostki 

organizacyjne Zamawiającego, o których Wykonawca zostanie poinformowany w trakcie składania części 

zamówienia. Każda taka faktura powinna zawierać uwagi, dotyczące nazwy projektu lub zadania, do jakiego się 

odnosi. 
§ 7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) jeżeli  Wykonawca  opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem wykonania przedmiotu danego 

jednostkowego zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie 

umówionym,  

b) jeżeli Wykonawca opóźni się z dostarczeniem  przedmiotu danego jednostkowego  zamówienia, o okres 

dłuższy niż 7 dni w stosunku do terminów określonych w §  4 ust. 5 umowy. 

c) w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

3. Prawo odstąpienia jest realizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego w ciągu 30 

dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

§ 8 
1. Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w następujących przypadkach: 

a) z tytułu opóźnienia w wykonaniu poszczególnych jednostkowych zamówień w stosunku do terminów 

określonych w § 4 ust. 5, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie danego zamówienia 

jednostkowego, za każdy dzień opóźnienia;  

b) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu danego zamówienia - w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia 

brutto za wykonanie danego zamówienia jednostkowego, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami umowy; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonej zgodnie z powyższymi zasadami kary umownej z 

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, określonych w ust. 1, w terminie 5 dni od daty 

doręczenia mu  wezwania do zapłaty. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych oraz w innych przypadkach 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach 

wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 

§ 9 
1. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji 

zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.): 

a) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na przygotowanie materiału 
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do druku, obsłudze maszyn drukarskich, prac introligatorskich (oprawa książek), pakowaniu i wysyłce 

książek.  

b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących w/w czynności zatrudnionych, na podstawie 

umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. Wykaz zostanie przedłożony w dniu zawarcia 

umowy w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez 

Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić  na piśmie zmianę 

Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 2 lit. a – b); 

c) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 

29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

- w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo weryfikować, czy wskazane osoby przebywają zgodnie z 

przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób, 

- 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 lit. a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- 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, zakresu obowiązków pracownika oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

- 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 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników, kwoty wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 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 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z 

przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 lit. b) w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia , ale nie więcej niż 5%, 

b) nieprzekazania Zamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany w wykazie osób, o którym mowa w ust. 1 lit. b) w 

wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

mailto:bzp@pollub.pl


  
  

  

 

 

 

Politechnika Lubelska 
Biuro Zamówień Publicznych 
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

6 

 

c) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 

1 lit. a) z przedłożonym wykazem osób, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

d) stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 lit. a) przez osobę niezatrudnioną na umowę o 

pracę, w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

§ 10 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć: 

1) wysokości wynagrodzenia, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w 

odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy; 
2) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
3) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i obniżenie wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego nieprawidłowości;  
4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej 

rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny  

i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki  

i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski 

żywiołowe lub stany wyjątkowe; 
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji o której mowa w §2 ust. 2 i 3  niniejszej umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 3, Zamawiający 

stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w §5 ust. 1 Umowy:  
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zmian 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 określone w pkt 1) – 4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca składa  

do Zamawiającego pisemny wniosek zawierający opis proponowanych zmian i ich wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego.  
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie może prowadzić do uchybienia obowiązków Wykonawcy określonych  

w §1 Umowy w zakresie zapewnienia Zamawiającemu  stosowania minimalnych cen dostępnych w danym terminie 

z zachowaniem wymaganego standardu określonego przez Zamawiającego. 
5. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 
6. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy 

którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony 

zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub 

osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie 

doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne. 
§ 11 

1. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były 

rozwiązywane polubownie. 
2. W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 

rzeczowo dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
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3. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane 

Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą 

doręczenia ich przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w niniejszej umowie  lub na adres Wykonawcy. 
4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie 

wykonywania umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich na adres 

Zamawiającego lub przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w niniejszej umowie.  
5. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową 

będą regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na 

przedmiot umowy. 
6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Załącznikami do umowy są: 
1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 
2.  Oferta Wykonawcy  
 

Wykonawca 
 

………………………………………..……………… 

Zamawiający 
 

………………………………………………………. 
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