Nr postępowania: IZP.271.1.2022
Załącznik Nr 3 SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiędzy:
Gminą Lubaczów w imieniu, której działa
…………………………………………………
zwaną w dalszej części niniejszej
Zamawiającym,
a:
................................................................................................................................
adres:.........................,
…………………………………
zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą
łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
– dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Sukcesywna dostawa
artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym
2021/2022” – etap II ………….w zakresie określonym w niniejszą umową oraz załącznikiem nr
1 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami
w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż w wyniku ww. zmian nie zostanie przekroczona
wartość umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 4.
Wykonawcy w takim przypadku nie będzie dochodził od Zamawiającego z tego tytułu żadnych
roszczeń. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych
zmniejszeniem ilości i wartości dostaw.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację Przedmiotu Umowy na poziomie
nie niższym niż 60% wielkości przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie
przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części Przedmiotu
Umowy w zmniejszonym zakresie
§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………... r.

§3
1

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty
Wykonawcy. W tym, że ceny jednostkowe poszczególnych produktów objętych niniejszą
umową określono w załączniku do niniejszej umowy (formularz cenowy) i są cenami
ryczałtowymi.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości: ......................... zł brutto, (słownie ……………………………..zł
brutto 00/100).
3. Każda dostawa będzie opłacona wg ilości i wartości towaru faktycznie odebranego przez
odbiorców.
4. Ceny za poszczególne produkty określone w formularzach cenowych będące przedmiotem
zamówienia są cenami ryczałtowymi ( niezmiennymi w czasie trwania zamówienia).
5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z cen zawartych w formularzach
cenowych Wykonawcy oraz ilości faktycznie dostarczonych artykułów.
§4
Warunki zapłaty
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za dostarczony w terminie do 30 dni,
od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy
ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.
4. Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług
obowiązująca w momencie powstania obowiązku podatkowego – moment powstania
obowiązku podatkowego wykonawca ustali na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o
podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca składa fakturę najwyżej raz w miesiącu, w terminie do ostatniego dnia danego
miesiąca.
6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych. Przez
dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy towaru na podstawie zamówienia
dostosowanego do jego potrzeb, składanych przez upoważnioną osobę Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były z częstotliwością nie mniejszą, niż:
– Pieczywo – codziennie;
3. Transport artykułów winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania
sanitarne (w tym dotyczące czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem).
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym
transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone
lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości
dostawy.
5. Na każdym opakowaniu umieszczony będzie m.in. zapis wagi netto oraz data przydatności
spożycia.
6. Jeżeli towar dostarczony przez Wykonawcę będzie miał wady (złą jakość), albo nie
odpowiadał pod względem ilościowym, Zamawiający poinformuje o ewentualnych wadach lub
brakach ilościowych w terminie natychmiastowym w dniu otrzymania towaru i odmówi
przyjęcia towaru od Wykonawcy nie odpowiadającego wymogom jakościowym lub ilościowym.
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1) Jeżeli Zamawiający przy odbiorze artykułów stwierdzi, że jakość i/lub ilość jest niezgodna
ze złożonym zamówieniem, Wykonawca w czasie ………………… (godzin/minut) od
zgłoszenia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie
spisanego protokołu) dostarczy artykuł/y właściwy/e aby umożliwić przygotowanie
zaplanowanych z tej dostawy posiłków.
2) W przypadku braku dostarczenia towaru właściwego/ych w czasie wskazanym w ust. 6
pkt 1, Zamawiający zakupi tę partię towaru u innego Podmiotu, a kosztami zakupu obciąży
Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących warunków higieniczno –
sanitarnych przy produkcji, przechowywaniu i dostawie towaru, który jest przedmiotem
zamówienia – za co ponosi pełną odpowiedzialność.
8. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone
artykuły spożywcze są w pierwszym gatunku z określonym terminem ważności oraz cechami
podanymi w SWZ.
9. Dostawy towaru powinny odbywać się w dni robocze w godzinach 7:00-14:00.
10. Data i godzina dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie
zamówienia pisemnego, za pośrednictwem e-mail lub telefonicznego, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.
11. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych
asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu -co nie skutkuje w stosunku do
Wykonawcy roszczeń finansowych i prawnych - przy zachowaniu następujących warunków:
1) przesunięcia wynikają z potrzeb odbiorców, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy;
2) przesunięcia nie mogą przekroczyć 50% ilości danej pozycji asortymentowej i będą
dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym,
3) przesunięcia nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy
poszczególnymi odbiorcami stanowiącymi miejsce dostaw przy zachowaniu następujących
warunków:
1) przesunięcia wynikają z potrzeb odbiorców, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy;
2) przesunięcia nie mogą przekroczyć 50% ilości danej pozycji asortymentowej i będą
dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym;
3) przesunięcia nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto umowy.
14. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie
zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.
15. Odbioru
ilościowo-jakościowego
towaru
dokonuje
upoważniony
pracownik
Zamawiającego, na podstawie złożonego zamówienia, z uwzględnieniem obowiązujących
wymagań jakościowych.
16. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy następujące dokumenty w
zależności od dokonanego przez Wykonawcę wyboru formy dostarczania faktur
1) oryginał faktury wraz z trzema kopiami (faktura obowiązkowo musi posiadać napis na
pierwszej stronie: „Dostawa do umowy nr …………”.)
albo
3

2) dokument WZ
17. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru przez
Zamawiającego potwierdzonego podpisem na kopii faktury lub dokumencie WZ, z tym
zastrzeżeniem, że nie uchyla to odpowiedzialności Wykonawcy za ukryte wady jakościowe
towaru.
18. 8. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i
odbiorcę oznaczy w następujący sposób:
Nabywca:
Gmina Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
NIP 793-15-05-013
Odbiorca:*(indywidualnie każda z jednostek)
19. W razie stwierdzenia wad jakościowych towaru przy odbiorze dostawy odbiorca jest
uprawniony do:
1) odmowy przyjęcia wadliwego towaru i żądania jego wymiany na wolny od wad i
wystąpienia do Zamawiającego o naliczenie kary umownej, albo
2) odmowy przyjęcia wadliwego towaru, rezygnacji z wymiany i wystąpienia do
Zamawiającego o naliczenie kary umownej.
20. W razie przekroczenia terminu dostawy, w szczególności dostawy po godzinach
określonych w umowie lub zamówieniu, odbiorca jest uprawniony do:
1) przyjęcia dostawy i wystąpienia do Zamawiającego o naliczenie kary umownej, albo
2) odmowy przyjęcia, rezygnacji z dostawy i wystąpienia do Zamawiającego o naliczenie
kary umownej.
21. W razie stwierdzenia niezgodności ilościowo-asortymentowych towaru przy odbiorze
dostawy odbiorca jest uprawniony do:
1) żądania uzupełnienia brakującego towaru i wystąpienia do Zamawiającego o naliczenie
kary umownej, i odmowy przyjęcia nadwyżki;
2) przyjęcia nadwyżki towaru, który nie był zamawiany, w ilości wynikającej z pojemności
opakowania zbiorczego.
22. W razie dostarczenia towaru środkiem transportu nieodpowiednim do przewozu żywności
odbiorca jest uprawniony do:
1) odmowy przyjęcia wadliwej dostawy i żądania wymiany dostawy z użyciem
odpowiedniego środka transportu i wystąpienia do Zamawiającego o naliczenie kary umownej;
2) odmowy przyjęcia wadliwej dostawy, rezygnacji z wymiany dostawy i wystąpienia do
Zamawiającego o naliczenie kary umownej.
23. W razie dostarczenia towaru nieodpowiednio oznakowanego lub opakowanego odbiorca
jest uprawniony do:
1) odmowy przyjęcia wadliwej dostawy i żądania dostawy towaru prawidłowo oznakowanego
i opakowanego i wystąpienia do Zamawiającego o naliczenie kary umownej;
2) odmowy przyjęcia wadliwej dostawy, rezygnacji z wymiany i wystąpienia do
Zamawiającego o naliczenie kary umownej.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:
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1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego.
3) Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje
z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę
odstąpienia od umowy.
4) W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana
dotyczy.
5) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy:
1) trzykrotnego przekroczenia terminów dostaw przez Wykonawcę lub trzykrotnego braku
realizacji dostaw;
2) dwukrotnego dostarczenia towaru niespełniającego wymagań jakościowych,
potwierdzonego wynikami badań w toku kontroli prewencyjnej lub reklamacji;
3. Zamawiający dopuszcza dwie reklamacje zamówionego towaru w ciągu 1 miesiąca i może
rozwiązać umowę w przypadku pojawienia się trzeciej reklamacji w ciągu 1 miesiąca,
skutkującej zwrotem lub wyminą towaru wynikającym z niewłaściwej jakości handlowej
i zdrowotnej towaru.
4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
(np. dostarczany towar nie będzie odpowiadał wymaganiom określonym SWZ i Formularzu
cenowym) Zamawiający wzywa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznacza mu
w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie zmieni sposobu wykonywania
zamówienia albo jeżeli po krótkiej poprawie znów będzie wykonywał przedmiot wadliwie
niezgodnie z umową Zamawiający może zerwać umowę z winy Wykonawcy. Zerwanie umowy
w tym trybie będzie traktowane jako zerwanie umowy z winy Wykonawcy i będą tu miały
zastosowanie kary zgodnie z §7.
5. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub zadania Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanych dostaw.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zadania w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur przez ponad 10 tygodni od
upływu terminu płatności;
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2) odbiorca trzykrotnie odmówił odbioru dostawy o których mowa w § 5 umowy bez
uzasadnionych przyczyn,
7. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub zadania Zamawiający zapłaci
jedynie wynagrodzenie należne z tytułu zrealizowanych dostaw.
§7
Kary umowne
1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź nienależytego
wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej Umowy - nastąpi przez
zapłatę określonej sumy (kara umowna) przez Wykonawcę, w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy;
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto za
każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3) za zwłokę w terminie dostawy (przekroczenie terminu dostawy) – 1% wartości brutto
nieterminowo zrealizowanej części umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, jednak
nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowo dostarczonego przedmiotu zamówienia i nie
mniej niż 10,00 zł.;
4) za stwierdzenie niezgodności ilościowo – asortymentowych bądź wad jakościowych – 1%
wartości brutto niedostarczonego towaru wolnego od wad za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki
w wymianie lub uzupełnieniu towaru jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowo
dostarczonego zamówionego przedmiotu zamówienia i nie mniej niż 10,00 zł.;
5) za dostarczenie towaru środkiem transportu nieodpowiednim do przewozu żywości – 1%
wartości brutto tego towaru za każdą godzinę zwłoki w wymianie towaru na towar dostarczony
środkiem odpowiednim, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewłaściwie dostarczonego
przedmiotu zamówienia i nie mniej niż 10,00 zł;
6) za dostarczenie towaru nieodpowiednio oznakowanego lub opakowanego 1% wartości
brutto tego towaru za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wymianie tego towaru jednak
nie więcej niż 10% wartości brutto nieodpowiednio oznakowanego lub opakowanego
przedmiotu zamówienia i nie mniej niż 10,00 zł;
3. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie z uwzględnieniem ograniczeń
i włączeń określonych w art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn.
zm).
4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z powodu tego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekracza wysokość zastrzeżonych
i naliczonych kar umownych.
6. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć
30 % całkowitej kwoty umownej brutto.
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§8
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym
występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które Wykonawca odpowiedzialności nie
ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, których
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do działań
siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który
nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach
Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy,
spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla
nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń;
2) zdarzeń losowych;
3) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie dostaw objętych niniejszą
Umową, za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialności ponosi Zamawiający;
4) wystąpienia odbiegających od normy ekstremalnych – ze względu na porę roku – warunków
pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z technologią lub
dokumentacją projektową;
5) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie
mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
6) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy.
2. Po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 , opóźniających wykonywanie
przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie
Zamawiającego i przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia.
3.
Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody
potwierdzające zaistnienie zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu dostawy zamówienia
oraz potwierdzające długość okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być
wykonywany w terminie.
4. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy również w następujących
warunkach:
1) w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu
odpowiedniego towaru objętego przedmiotem umowy - zastąpienie tego towaru przez
Wykonawcę innym o identycznych właściwościach,
5. Strony przewidują również możliwość dokonania zmian umowy w razie zaistnienia
okoliczności określonych w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.
zm.), przy zachowaniu określonych w tym przepisie obowiązków
6. Zwiększenie bądź zmniejszenie ilości zamawianych produktów w zależności od potrzeb
nie będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku zmniejszenia czy
zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie
wynikające ze zrealizowanych dostaw i cen zawartych w formularzu cenowym.
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7. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi
wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed
planowanym wprowadzeniem zmian.
8. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest
konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany,
9. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym
zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
§10
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia część przedmiotu umowy podwykonawcy
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymaga zawarcia
umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą
a innym podmiotem (Podwykonawcą)
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania każdego Podwykonawcy tak, jakby to były jego własne działania, zaniedbania
zaniechania, uchybienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
§11
1. Strony ustalają adresy do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:
1) Zamawiający: ……………………………………………..;
2) Wykonawca: …………………………………………...
2. Osoby odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy:
1) Ze
strony
Zamawiającego
……………………………..
tel
………………
adres e.mail……………….
2) Ze
strony
Wykonawcy
……………………………..
tel………………
adres e.mail……………….
3. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga każdorazowego, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony Umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie
umowy oświadczenia woli o zmianie.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się
o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez
konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
5. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, każda ze Stron
uznaje za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie
swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne
skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
6. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu
umowy będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
8. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 1,
zaś korespondencja elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2.
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9. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1,
oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy telefonicznie
i/lub drogą elektroniczną na adresy e - mail podane w ust. 2.
§12
Rozstrzyganie sporów
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne
roszczenie na piśmie.
2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
drugą stronę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę
sądową do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Integralną część umowy stanowi:
1) Oferta Wykonawcy.
2) Formularz cenowy – specyfikacja dostaw.
3) SWZ oraz oferta Wykonawcy.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców,
wynikających z niniejszej umowy.
6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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