Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

UMOWA nr _____________
zawarta w dniu _________________________ pomiędzy:
Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, z siedzibą przy Placu
Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, NIP: 618-18-44-896, REGON: 250810478, wpisanym do
rejestru związków międzygminnych pod poz. 175, reprezentowanym przez:
1. ____________________________

–

2. ____________________________ –

___________________________

___________________________

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
________________________________ (nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko), z
siedzibą/miejscem prowadzenia działalności/miejscem zamieszkania dla celów podatkowych
w

______________________________

(adres

siedziby/miejsca

prowadzenia

działalności/miejsca zamieszkania), NIP _________________________________, wpisanym
do ____________________________________ (rodzaj lub nazwa rejestru) prowadzonego
przez ____________________________ pod numerem _______________________ –
z którego wyciąg/odpis/wydruk z Centralnej Informacji KRS sporządzony na dzień
________________________ stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, zwanym w
dalszej części Umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa/działają łącznie:
1. ____________________________

–

2. ____________________________ –

___________________________

___________________________

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa drutu do
taśmowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, Strony zawarły
umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz
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Zamawiającego drutu do taśmowania, zwanego dalej „Produktem” w szacunkowej ilości
15 Mg do magazynu materiałów eksploatacyjnych położonego na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków,
zwanym dalej „Zakładem”.
2.

Wykonawca oświadcza, że Produkt jest fabrycznie nowy i nie był używany, jest wolny
od wad fizycznych i prawnych oraz, że jest jego wyłączną własnością, nie jest obciążony
żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, że nie podlega on żadnym wyłączeniom
lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także, że nie toczy się
żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe, dotyczące Produktu, jak również, że nie są
mu znane żadne roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby Produktu.

3.

Zamawiający zastrzega, a Wykonawca gwarantuje, że Produkt będący przedmiotem
Umowy jest zgodny z poniższymi wymaganiami:
1) drut miękki ze stali niskowęglowej gatunku C4D1,
2) średnica drutu 3,4 mm,
3) wytrzymałość 360 – 420 N/mm²,
4) średnica zewnętrzna kręgu max. 760 mm,
5) waga pojedynczego kręgu 120 – 150 kg,
6) zgodność z aktualną normą PN-67/M-80026 lub równoważną,
7) dostarczany drut powinien być zapakowany metodą zapewniającą zachowanie
właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu
oraz przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 3
miesiące.
§ 2.
Terminy i realizacja

1.

Planowany termin zakończenia jednorazowej dostawy (przedmiotu zamówienia) wynosi
do 30 dni od zawarcia Umowy.

2.

Wykonawca

dostarczy Produkt

na pisemne wysłane przez Zamawiającego pocztą

elektroniczną zamówienie. Miejscem dostawy Produktu będzie magazyn materiałów
eksploatacyjnych Zamawiającego położony na terenie Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków czynny w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 21.00. Koszt transportu drutu pokrywa
Wykonawca.
3.

Wykonawca zrealizuje jednorazową dostawę, po uprzednim otrzymaniu przez
Wykonawcę zamówienia Zamawiającego złożonego pocztą elektroniczną. Wykonawca
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zobowiązuje się do niezwłocznego (w tym samym dniu) telefonicznego lub za pomocą
poczty elektronicznej potwierdzenia otrzymania zamówienia.
4.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do dostawy, przed każdym rozładunkiem,
komplet niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego Produktu, zawierający
co najmniej świadectwo jakości producenta drutu potwierdzające, że oferowany drut
posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026.

5.

Ewentualne wystąpienie niezgodności w świadectwie jakości na drut, będzie uznane za
niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania jakości otrzymanego drutu w
upoważnionym do tego typu badań laboratorium. W przypadku stwierdzenia
niezgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego – dostawa zostanie uznana za
niezgodną z zamówieniem i zwrócona Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty badań i
zwrotu wadliwej partii drutu.

7.

Wydanie Produktu przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego zostaną
potwierdzone Protokołem odbioru. . Wydanie Produktu uznaje się za dokonane z chwilą
podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

8.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady,
w szczególności w przypadku niezgodności przedmiotu Umowy z opisem określonym
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, braków ilościowych lub jakościowych, nastąpi
podpisanie Protokołu odbioru z uwagami.

9.

W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru Produktu, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz
zgodnego ze szczegółowym opisem określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu
Zamówienia, w terminie 5 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru z uwagami.

10. Zastrzeżenie powyższego terminu nie wyłącza żadnych uprawnień Zamawiającego na
wypadek zwłoki w wydaniu przedmiotu Umowy.
11. W dniu dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad i usterek przez Wykonawcę,
Strony przystąpią do ponownego odbioru.
12. Własność przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego skutecznego
odbioru.
13. W przypadku gdy Produkt będzie przywożony spoza terytorium Unii Europejskiej,
Wykonawca odpowiedzialny jest za jego import, w tym za odprawę celną.
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§3
Oświadczenie gwarancyjne
1.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest zgodny z Opisem Przedmiotu
Zamówienia oraz że jest wolny od jakichkolwiek wad.

2.

Wykonawca

udziela

Zamawiającemu

___________________

miesięcznej

gwarancji jakości, która jest gwarancją jakości na zakupiony Produkt, jak również
gwarancją posiadania cech określonych przez Zamawiającego w SWZ. Zamawiający
może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z
tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, której okres obowiązywania wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
3.

Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4.

W

okresie

gwarancji

Zamawiający

może

żądać

od

Wykonawcy

wymiany

Produktu na wolny od wad, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać tej wymiany na
swój koszt. Maksymalny termin na rozpoczęcie wymiany wynosi 48 godzin od momentu
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu wady. Wykonawca
wymieni Produkt na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni
od dnia, w którym winno nastąpić rozpoczęcie wymiany Produktu. Jeżeli w wykonaniu
swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast Produktu
wadliwego Produkt wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia Produktu wolnego od wad.
5.

Zamawiający może żądać wymiany Produktu na wolny od wad, jeżeli w
okresie obowiązywania gwarancji jakości ujawni się wada, która uniemożliwi
prawidłowe korzystanie z Produktu.

6.

Bieg gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony Protokołu
odbioru dostawy.

7.

Odpowiedzialność

z

tytułu

gwarancji

jakości

obejmuje

zarówno

wady

powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiającego w tym wynikające z zastosowania wadliwych materiałów lub
nieprawidłowego wykonania, jak i wszelkie inne wady fizyczne Produktu, wynikające z
jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy, pod warunkiem, że wady te
ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji jakości. Przez wady rozumie się
również brak posiadania przez Produkt właściwości określonych przez Zamawiającego w
SWZ.
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8.

Jeśli

Wykonawca

po

wezwaniu

go

do

wymiany

Produktu

nie

dopełni

obowiązku wymiany Produktu na wolny od wad w terminie określonym w ust.
4 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do zakupu Produktu w ilości
odpowiadającej ilości wadliwego Produktu na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy
zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w
szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca zobowiązany
jest zwrócić Zamawiającemu koszty zakupu zastępczego w terminie 14 dni od dnia
wezwania do ich zwrotu.
9.

Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji pozostawia Produkt do
dyspozycji Wykonawcy w Zakładzie.
§ 4.
Wynagrodzenie i płatność

1.

Strony określają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości, o
której mowa w § 1 ust. 1 Umowy w wysokości: _____________ zł brutto
(słownie___________________) w tym:

________________ zł

netto (słownie

__________________________) i podatek VAT__________________% w wysokości
________________________________________ zł.
2. Cena jednostkowa netto drutu _______________ zł/kg (słownie___________________),
stawka VAT ___________%, kwota VAT ___________________________________,
cena jednostkowa brutto drutu ______________ zł/kg (słownie__________________).
3.

Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostało określone na
podstawie oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
Umowy, w tym m.in.: koszty dojazdu, transportu, ubezpieczenia, rękojmi, marżę
Wykonawcy, wszystkie należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia.

4.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, która
zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu
brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od
towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku,
przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do
której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w wysokości odpowiadającej zrealizowanej wartości
dostawy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez obie Strony Protokołu
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odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury.
6.

Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem, w terminie 21
(dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej

faktury,

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

Nr

____________________________. Rozliczenie pomiędzy konsorcjantami (wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia) będzie się odbywało na podstawie
ich wewnętrznego porozumienia. W przypadku konsorcjantów rozliczenia dokonywane
będą wyłącznie z pełnomocnikiem/liderem. Pozostałym Wykonawcom nie przysługują w
stosunku

do

Zamawiającego

jakiekolwiek

roszczenia.

Konsorcjanci

wobec

Zamawiającego za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy odpowiadają w
sposób solidarny.
7.

W przypadku wystawienia faktury papierowej, faktura zostanie wystawiona na
Zamawiającego i doręczona na adres: _______________________.

8.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura zostanie wystawiona na
Zamawiającego i przekazana w formie elektronicznej ________________________. W
przypadku wystawienia faktury elektronicznej, nie należy wystawiać faktury papierowej.

9.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub
opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury, która doręczona została w inny
sposób niż określony w ust. 7 i ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy, numer Umowy
nadany przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura oraz termin zapłaty
wynikający z Umowy.
11. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z faktury Wykonawca jest
uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do
obowiązujących przepisów za każdy dzień opóźnienia.
12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 6 niniejszego
paragrafu jest rachunkiem wskazanym w jednolitym wykazie podatników VAT (tzw.
Biała Lista) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji
Skarbowej

(KAS)

podatnikow-vat.

na

Zmiana

stronie
numeru

internetowej
rachunku

https://www.gov.pl/web/kas/wykazbankowego

Wykonawcy

wymaga

sporządzenia aneksu do umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie
lub wykreśleniu rachunku bankowego wskazanego w wykazie podatników VAT (tzw.
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Biała Lista) lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 2 dni od dnia
wystąpienia tej okoliczności.
14. Wykonawca wskazuje, iż Urzędem Skarbowym właściwym dla siedziby Wykonawcy jest
_________________________________________.
§5
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wydania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w
wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20%
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność – w wysokości 50% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §
4 ust. 1 Umowy;
2.

W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od
kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których
nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania
na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od
tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy
wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach
ogólnych.

3.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

4.

Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu
kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.

Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby
jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin,
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w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej), z wyłączeniem
prawa potrącenia w sytuacjach określonych w art. 15 r¹ 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.
6.

Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od
Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego w żądaniu zapłaty.
§6
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna
zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt
1 Ustawy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących
okolicznościach, jeżeli

Wykonawca nie

uzasadnionych przyczyn lub

przystąpił

do realizacji

Umowy bez

Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej

postanowieniami, lub realizuje Umowę nieprawidłowo lub niestarannie, lub nie
wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie.
3. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy
przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub Ustawy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia
powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w formie określonej w art. 77 § 2
Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca
zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany do
dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
7. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary
umownej lub odszkodowania.
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8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający obowiązany jest do odbioru dostarczonego towaru do dnia odstąpienia od
Umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonaną dostawę, pokrycia uzasadnionych
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę odpowiednio do stopnia
zrealizowanej dostawy.
9. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Ustawy. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 5
niniejszego paragrafu.
§7
Przedstawiciele stron
1.

Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają ze
Strony:
1) Zamawiającego:
Pan/i __________________ – tel. _______________, e-mail: ___________,
2) Wykonawcy:
Pan/i __________________ – tel. _______________, e-mail: ___________.

2.

Strony mają prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu i ich
danych kontaktowych. W celu dokonania powyższej zmiany wystarczające jest pisemne
zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez konieczności zmiany Umowy.

3.

Zawiadomienia i korespondencja powinny być kierowane do Stron na adresy podane
poniżej:
1) Zamawiającego:
__________________ tel. __________________, e-mail: _______________________;
2) Wykonawcy:
________________, tel. ______________________, e-mail: ____________________
§8
Oświadczenia Wykonawcy

1.

Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia
żadnych praw osób trzecich.

2.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez
Wykonawcę Umowy.
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3.

W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej,
w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca
podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie
z prowadzeniem postępowania sądowego.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku
z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie
Zamawiającego, jak i osób trzecich.
§9
Wystawianie poświadczenia realizacji

1.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument, w którym
poświadczy wykonanie zamówienia, którego dotyczy Umowa. Określenie formy oraz
treści powyższego dokumentu pozostaje do uznania Zamawiającego.

2.

Dokument obejmujący poświadczenie wykonania

zamówienia, wystawiony przez

Zamawiającego, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się
od wykorzystywania powyższego dokumentu w inny sposób oraz do zapewnienia, że
również inne podmioty nie będą się nim posługiwały poza postępowaniami o udzielenie
zamówienia publicznego.
§ 10
Zmiana umowy
1.

Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454
Ustawy.

2.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
1) wystąpienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 4 Umowy;
2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.

Niezależnie od postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, zmiana Umowy może zostać
dokonana w sytuacjach przewidzianych w Ustawie.

4.

Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaga aneksu do
Umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem
nieważności, albo aneksu w formie elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.
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5.

Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą
wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza
kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia
wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne,
ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się
jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie
poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.
§ 11
Podwykonawcy

1.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych
podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania
własne.

2.

Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany
albo rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o
którym mowa w art. 118 ust. 1 Ustawy.
§ 12
Ochrona danych osobowych

Strony oświadczają, iż wypełniają obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskują w celu zawarcia
i wykonania Umowy oraz zobowiązują się wypełnić powyższe obowiązki informacyjne w
odniesieniu do osób, których dane osobowe będą przekazywane wzajemnie w trakcie
realizacji umowy.
§ 13
Postanowienia końcowe
1.

Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
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2.

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą
one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.

W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia
przez sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia
postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków
prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.

4.

Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do
reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy są
zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy.

5.

Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie
praw i obowiązków wynikających z Umowy.

6.

W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące,
w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.

7.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy/Umowę sporządzono w formie
elektronicznej opatrzonej podpisami kwalifikowanymi.

8.

Załączniki stanowią integralną część Umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – CIDG/KRS Wykonawcy,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3 - SWZ.
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