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Załącznik nr 3 do SWZ 

„Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

 

UMOWA Nr …… 

zawarta w dniu …………… roku w …………………………….. 

 

pomiędzy 

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26,  77-320 Przechlewo , NIP 843-152-83-65 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie reprezentowanym przez : 

Dyrektora Zakładu Tadeusza Frieda,   

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, Strony zawarły umowę 

o treści następującej: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiąca załącznik do 

niniejszej umowy, są to sukcesywne dostawy sprasowanej słomy w balotach okrągłych (belach) 

/prostokątnych (kostkach) 1 w ilości ….. ton, stanowiące Część nr …. Przedmiotu zamówienia 

określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza dostawy słomy pszennej, żytniej, rzepakowej lub przenżytniej. 

3. Parametry balotów prostokątnych 2: 

a) Wymiary: 

- wysokość - od 0,5 m do 1,20 m; 

- szerokość - 1,20 m; 

- długość - od 2,20 m do 2,80 m; 

b) Waga: 300 – 550 kg; 

4. Parametry balotów okrągłych 3: 

a) Wymiary:  

- średnica – od 0,8 m do 1,10 m; 

- szerokość – 1,20 m; 

b) Waga: 150 – 400 kg; 

c) Bele wiązane siatką lub sznurkiem. 

5. Dopuszczalna średnia wilgotność słomy wynosi nie więcej niż 20%. 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Skreślić, jeżeli nie dotyczy 
3 Skreślić, jeżeli nie dotyczy 
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6. Dostawy będą odbywały się do kotłowni przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przechlewie 

mieszczącej się na os. Juźkowa 7, 77-320 Przechlewo, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 umowy. 

7. Wykonawca zapewnia właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanej 

słomy. 

8. Wszelkie koszty, w tym koszty załadunku, transportu oraz koszty materiałów, potrzebne do realizacji  

Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, 

ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych utrata przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca 

9. Zamawiający wymaga, aby słoma podczas składowania u Wykonawcy była przechowywana w 

budynku lub okryta folią. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy za ceny jednostkowe wskazane 

w Formularzu ofertowym oraz zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ). 

 

§ 2 

Termin wykonania 

Umowa będzie realizowana sukcesywnie w terminie 12 miesięcy tj. do 30 kwietnia 2023 roku. 

 

§ 3 

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy 

1. Dostawy będą odbywały się partiami, w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia 

szczegółowego przez Zamawiającego. 

2. Zamówienia na poszczególne partie, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą składane e-mailem na 

adres: ……………………………………, przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a w 

przypadku nagłej potrzeby mogą być składane telefonicznie pod nr telefonu ………………………. 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie danych do składania 

zamówień. Zmiana danych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi 

w ust. 4 poniżej, w szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, 

adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana powyższych danych, w braku 

niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej 

Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za 

skutecznie doręczoną. 

 

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy jest: 

………………………………., e-mail: ………………………………………., tel. 

………………………………………….. 

4. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej 

umowy są: 

- Roman Barecki, e-mail: zgk@zgk.przechlewo.pl, tel. …………………………. 

- …………………………........................................ 

5. Zamawiający w każdym zamówieniu szczegółowym (na poszczególne partie), określi jego wielkość, 

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

6. W przypadku zamówień objętych prawem opcji Zamawiający zaznaczy, że zamówienie szczegółowe 

dotyczy zakresu opcjonalnego. W przypadku braku tego zastrzeżenia zamówienie szczegółowe 

dotyczy zakresu podstawowego.  

mailto:zgk@zgk.przechlewo.pl
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7. Wilgotność słomy będzie mierzona przy dostawie każdej partii i nie może przekroczyć wartości 

określonej w § 1 ust. 5 umowy. Wilgotność zostanie określona na podstawie wyliczenia średniej z 

pięciu pomiarów balota - przez Zamawiającego przy pomocy urządzenia pomiarowego 

Zamawiającego. Słoma nie spełniająca  powyższego parametru  nie będzie przyjmowana przez 

Zamawiającego. 

8. Ciężar dostarczanej słomy określany będzie na podstawie pomiaru dokonywanego na wadze w 

Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie. 

9. Uprawnionymi do złożenia zamówienia na poszczególne partie oraz ich odbioru są upoważnieni 

pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie. 

10. Dostawa każdej partii zostanie potwierdzony przez Strony (osoby upoważnione) na protokole 

odbioru, co będzie podstawą do wystawienia faktury. 

11. Pracownik może odmówić odbioru partii lub jej części w przypadku, gdy nie odpowiada ona 

warunkom zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia nieprzyjętego towaru 

na własny koszt. 

12. Dostarczenie towaru w ustalonym terminie będzie odbywać się w dni robocze od poniedziałku do 

piątku o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego. 

13. Rozładunek słomy z pojazdów nastąpi siłami Zamawiającego. 

14. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do 

      wymiany elementów dostawy na zgodne z umową we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

      W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego w ustalonym terminie, 

      Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji umowy, z winy Wykonawcy. 

15. Nie usunięcie wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uprawnia 

      Zamawiającego do zlecenia ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca 

      wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z wynagrodzenia 

      należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie wpływa na możliwość skorzystania przez    

     Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub umowy w 

     przypadku nienależytego wykonania umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, 

     dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania umowy 

     zostanie ujawniony po dokonaniu odbioru. 

17. Zawiadomienie o wadach przedmiotu Umowy nastąpi w formie telefonicznej, email lub pisemnej. 

     Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wadliwych materiałów i dostarczenia zgodnych z umową 

     na swój koszt. 

18.Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących BHP oraz 

     zabezpieczenia przeciwpożarowego transportu i składowania palnych płodów rolnych, określonych 

     w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

     ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 

     109 poz. 719 ze zm. ) 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 

      powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z 

     umowy. 

20.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

      dotyczące osób świadczących Dostawy i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych 

      Dostaw, spowodowane z winy Wykonawcy. 

§ 4 

Prawo opcji 

1. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji  (w całości lub w 

części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i zakup 
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dodatkowej ilości słomy będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących 

potrzeb i dokonać zwiększenia ilości zamawianej słomy, jednak nie więcej niż o 5% wartości, o której 

mowa w § 5 ust. 2 umowy.  

      Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji do wyczerpania maksymalnego 

      zakresu prawa opcji. 

 

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez złożenie zamówienia szczegółowego 

zawierającego zastrzeżenie, że zakres przedmiotowy objęty zamówieniem polega na realizacji 

zamówienia opcjonalnego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prawa opcji w zakresie złożonych zamówień 

szczegółowych za ceny jednostkowe  wskazane w formularzu ofertowym wykonawcy nie ulegną 

zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem par. 11 ust. 1 pkt.1 wskazane w Formularzu 

ofertowym.  

4. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak 

złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

5.    Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

       przedmiotu umowy i uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, opłaty, ubezpieczenia, koszty 

       transportu oraz inne opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji. 

       Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania kosztów rozwiązań nie może 

       być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w par.1 umowy w 

zakresie objętym zamówieniem podstawowym wynosi: 

Numer 

części 

zamówienia  

Łączna wartość netto 

Stawka 

podatku 

VAT (w 

%) 

Kwota 

podatku VAT 
Łączna wartość brutto 

Część nr 1     

Część nr 2     

Część nr 3     

Część nr 4     

Część nr 5     

Część nr 6     
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RAZEM 

 

(słownie: 

………………………. 

…………………………

…….……) 

-  

 

 

(słownie: 

……………………………... 

………………………………

………..….) 

 

1. Wysokość wynagrodzenia w zakresie objętym zamówieniem opcjonalnym nie przekroczy wartości 

stanowiącej: 

1) 5% kwoty, o której mowa w ust. 1 w wierszu  1 tabeli, tj. …………………………… (słownie 

złotych: …………………..…………………………), 

2) 5% kwoty, o której mowa w ust. 1 w wierszu 2 tabeli, tj. …………………………… (słownie 

złotych: …………………..…………………………), 

3) 5% kwoty, o której mowa w ust. 1 w wierszu 3 tabeli, tj. …………………………… (słownie 

złotych: …………………..…………………………), 

4) 5% kwoty, o której mowa w ust. 1 w wierszu 4 tabeli, tj. …………………………… (słownie 

złotych: …………………..…………………………), 

5) 5% kwoty, o której mowa w ust. 1 w wierszu 5 tabeli, tj. …………………………… (słownie 

złotych: …………………..…………………………), 

6) 5% kwoty, o której mowa w ust. 1 w wierszu 5 tabeli, tj. …………………………… (słownie 

złotych: …………………..…………………………). 

2. Ceny jednostkowe słomy nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Zamawiający przewiduje system rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w par. 5 

     umowy, polegający na płatnościach częściowych następujących po każdej zrealizowanej zgodnie z 

     warunkami niniejszej umowy dostawie danej partii zamówienia, odpowiadających ilości faktycznie 

     odebranej słomy oraz cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym wykonawcy. 
2. Podstawą zapłaty za dostarczoną partię będzie faktura VAT. Faktury częściowe będą wystawiane 

    odrębnie dla każdej partii.  

3.Zapłata za faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

   Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury mechanizmem 

   podzielnej płatności (split payment).  

4.Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 7  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierza podwykonawcy(om) ………………………………....................…. 

wykonanie Przedmiotu umowy w następującym zakresie……………………………………..... 

(zgodnie z oświadczeniem wskazanym w Formularzu ofertowym). 

2. Przekazanie realizacji zakresu Przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub 

rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy lecz przekazania aktualnych informacji w 

zakresie określonym w ust. 1. 

3.   Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

     1)  projektu umowy o podwykonawstwo, 

     2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
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         przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od  dnia jej 

        zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

        umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

    Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

    wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

    ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

    umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

    Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

    zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. 

6.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie przedmiotu umowy nie stanowi 

    zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

    Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

7.Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni: 

      1) w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

         (i projektu jej zmiany): 

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5, 

     2) w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i jej 

         zmiany: 

a)niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b)gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 

c)gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP. 

8.Zamawiający ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

    przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

    zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

    odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na zasadach 

    wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

    Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia                    i 

      zaniedbania Podwykonawców w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia, zaniedbania jego 

      własne. Wykonanie prac poprzez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

      wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

11. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontrolowania rozliczeń finansowych Wykonawcy z 

      Podwykonawcami i może żądać od Wykonawcy kopii faktur wystawionych przez podwykonawców, 

      z którymi wykonawca zawarł umowę wraz z pisemnymi oświadczeniami podwykonawców o 

      uiszczeniu należności objętej fakturą przez Wykonawcę lub oświadczenia Wykonawcy o braku 

      podstaw do wystawienia faktury przez podwykonawcę.   

12. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców. 

 

§ 8 

Cesja wierzytelności 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 9 

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

-za zwłokę w zrealizowaniu partii dostawy - w wysokości 0,1 % łącznego Wynagrodzenia brutto 

określonego dla danej części zamówienia, wskazanego w § 5 ust. 1 umowy -  za każdy dzień zwłoki; 

-za dostarczenie słomy nieodpowiadającej właściwościom określonym w treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia - w wysokości 10 % łącznego Wynagrodzenia brutto określonego dla danej 

części zamówienia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy przypadek; 

-za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

w wysokości 10% łącznego Wynagrodzenia brutto określonego dla danej części zamówienia 

wskazanego w § 5 ust. 1 umowy; 

-za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% 

łącznego Wynagrodzenia brutto określonego dla danej części zamówienia wskazanego w § 5 ust. 1 

umowy 

-za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy  w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, jednak nie mniej niż 100 zł za 

każdy dzień zwłoki, 

            -za brak przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 

             0,01% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w  § 5 ust. 1 za każdy przypadek, 

           -za brak przedłożenia  umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01%  

            wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w  § 5 ust. 1 za każdy przypadek, 

 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu z wyjątkiem kar umownych z tytułu nienależytego wykonania 

umowy z karą umowną z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

3. Limit kar umownych wynosi 60% wartości łącznego Wynagrodzenia brutto określonego dla danej 

części zamówienia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy  

4. Wykonawca zapłaci kary umowne, o których mowa w ust. 1 na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia, po 

wystawieniu noty obciążeniowej.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w terminie zapłaty za fakturę - w wysokości 0,1 % łącznego Wynagrodzenia brutto 

określonego dla danej części zamówienia, wskazanego w § 5 ust. 1 umowy -  za każdy dzień 

zwłoki; 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 

w wysokości 10% łącznego Wynagrodzenia brutto określonego dla danej części zamówienia 

wskazanego w § 5 ust. 1 umowy; 

3) za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie - 

w wysokości 10% łącznego Wynagrodzenia brutto określonego dla danej części zamówienia 

wskazanego w § 5 ust. 1 umowy. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 
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Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z 

wymienionych okoliczności:  

-został złożony wniosek o likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy, 

 

-został wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie 

uniemożliwiającym realizacje przedmiotu umowy, 

 

-Wykonawca zaprzestał realizacji zadania objętego przedmiotem umowy i mimo wezwania 

Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy nie zadośćuczynił 

żądaniu zamawiającego. 

  

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

iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można był przewidzieć w chwili zwarcia 

umowy. 

 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy; 

 

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

wraz z podaniem uzasadnienia. 

1.  

1) niezrealizowanie partii dostawy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego 

wykonania zobowiązania w terminie 3 dni 

2) dostarczenie partii dostawy o jakości odbiegającej od wymagań określonych przez 

Zamawiającego, po uprzednim wezwaniu do prawidłowego wykonania umowy w terminie nie 

krótszym niż 3 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Strona może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę 

odstąpienia na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.   

4. Rozliczenie za dostawy wykonane do czasu odstąpienia od umowy nastąpi według cen 

jednostkowych zawartych w Formularzu ofertowym. 

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron od zapłaty kar umownych. 

 

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia następujących 

przesłanek: 

1) zmiana stawki podatku od towarów i usług – zmiana umowy będzie możliwa w zakresie zmiany 

wartości umowy wynikającej ze zmienionej stawki podatku. W takim przypadku Strony 

zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w § 5 umowy, z tym zastrzeżeniem, że wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.     

2) wystąpienia siły wyższej - zmiana umowy będzie możliwa w zakresie zmiany terminu wykonania 

dostawy zamówienia szczegółowego, tj. o dodatkowy czas niezbędny do realizacji dostawy. Pod 

pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nagłe, niezależne od Stron umowy, którym 
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Strony nie mogły zapobiec przy dochowaniu należytej staranności (np. konflikty zbrojne, 

terroryzm, zamieszki, protesty, pożary, powodzie). 

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku wystąpienia podstaw zmiany umowy każda ze Stron może wystąpić pisemnie do 

drugiej Strony wskazując zakres proponowanej zmiany oraz przesłankę jej dokonania.  

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.). 

2. Spory wynikające z realizacji umowy zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

 

Załączniki do umowy: 

Formularz ofertowy Wykonawcy 

 

 

 

 

 ……………………………………………. 

WYKONAWCA 

……………………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 


