
Załącznik nr 5 do SWZ 
 

Umowa .................. (projekt) 

 

Zawarta w dniu ................................. w Radomiu, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Aresztem Śledczym w Radomiu z siedzibą przy ul. Wolanowska 120, 26-600 

Radom, NIP: 7961066015, REGON: 000320822, który reprezentuje: 

.......................... - ......................., 

zwanym dalej „zamawiającym” 

a 

..........................., z siedzibą w ..........................., kod pocztowy ................., przy ulicy ......................., 

NIP: ............. oraz REGON: ...............,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez ..................., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: .................., zwaną dalej „wykonawcą”, którą reprezentuje: 

........................... - ...................., 
 

zwanym dalej „wykonawcą”, łącznie zwanych Stronami, a każda z osobna Stroną. 

Strony zgodnie oświadczają, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) została zawarta umowa o treści następującej. 

    

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych na potrzeby osób 

osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu w asortymencie i ilościach określonych w formularzu 

cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ, ofertą Wykonawcy z dnia …., które wraz z SWZ 

stanowią integralną część niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania do 20% przedmiotu umowy określonego 

w §1 ust 1, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z 

tytułu wykonania odpowiedniej części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar, dochodzenia 

roszczeń z tego tytułu. Minimalna wartość umowy jaka zostanie wykonana wynosi 80% w 

stosunku do podstawowego zakresu przedmiotu umowy określonego w §1 ust 1.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania tylko takiego asortymentu, który posiada 

świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

4. Wykonawca oświadcza, że produkty lecznicze będące przedmiotem umowy spełniają warunki 

dopuszczenia do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie określone w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 974, z późn. zm.). 

5. Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne będące przedmiotem umowy posiadają ważne w 

terminach dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186, z późn. zm.). 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u 

zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę towaru nie 

spełniającego wymogów określonych w ust. 3, 4,5. 

7. Na każde pisemne żądanie zamawiającego wykonawca dostarczy, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia wezwania, aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie dostarczanego 

produktu do obrotu i używania (dopuszcza się formę elektroniczną). Jeśli wygaśnięcie ważności 

dokumentów dopuszczających do obrotu i używania nastąpi w okresie obowiązywania umowy, 

wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania 

umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu.  

8. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym 

kanale sprzedaży. 

9. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, 

nieużywany, nieregenerowany, pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz nie noszący śladów 

jego wcześniejszego używania lub uszkodzenia. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w 



fabrycznie zamkniętych opakowaniach, posiadających cechy pierwotnego opakowania, wraz z 

informacją dotyczącą wskazań producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad 

bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te, w języku polskim, muszą 

znajdować się na opakowaniu lub na ulotce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

10. W razie braku możliwości dostarczenia przedmiotu umowy na skutek okoliczności, o których 

mowa w ust. 11 wykonawca zobowiązany jest przesłać niezwłocznie do apteki zamawiającego 

pismo (e-mail) z informacją o przyczynie niedostępności oraz o czasie braku produktu na rynku 

pod rygorem naliczania kar umownych z tytułu niewykonania umowy. Zamawiający może zwolnić 

wykonawcę z obowiązku przedstawienia oświadczenia, o którym mowa powyżej. 

11. W przypadku wstrzymania, zakończenia produkcji lub z innych przyczyn niezależnych od 

wykonawcy niemożności zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie dostawy konkretnego 

produktu - zamawiający wymaga dostarczenia generyków (odpowiedników) produktów objętych 

przedmiotem umowy, w cenie nie wyższej niż cena wskazana w ofercie wykonawcy. 

12. Zamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentów przewidzianych w umowie, w zakresie 

ilości oraz w zakresie dawki, na inny asortyment w niej przewidziany z zastrzeżeniem, że: 

1) zmiany wynikają z potrzeb zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a w szczególności od zmiennej ilości osób osadzonych oraz ich 

ewentualnych dolegliwości podlegających leczeniu; 

2) zmiany nie spowodują zmiany wartości umowy, określonej w § 5 ust. 1 o więcej niż 10%. 

Zmiana ta nie wymaga podpisywania aneksu do umowy.  

13. W sytuacji gdy wykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy, będzie korzystał z usług 

podwykonawcy, wówczas przedłoży zamawiającemu  w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej  

umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem zawartą umowę o podwykonawstwo.  

14. W przypadku powierzenia zadania podwykonawcy, podwykonawca musi spełniać wszystkie 

wymogi, do jakich spełnienia jest obowiązany wykonawca na podstawie niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, do 

Aresztu Śledczego w Radomiu na podstawie zamówień składanych przez zamawiającego,  

w terminie nie później niż ………. dzień/dni roboczy/e od daty złożenia zamówienia, w godzinach 

8.00-15.00.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w trybie na „cito” nie później niż 

w terminie ………. godzin. 

3. Zamówienie będzie składane drogą mailową lub telefonicznie. Zamówienie uważa się za złożone  

z chwilą potwierdzenia wysłania wiadomości. 

4. Dostarczona przez wykonawcę ilość produktów powinna być zgodna w całości w rodzaju i ilości 

określonej przez zamawiającego w zamówieniu. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać stany 

magazynowe produktów będących przedmiotem umowy na poziomie zapewniającym ciągłość 

dostaw. W sytuacji kiedy wykonawca nie posiada wymaganej ilości produktów na stanie 

magazynu, uzupełnienie powinno nastąpić w czasie nie dłuższym jednak niż 2 dni.  

5. Termin ważności dostarczonych produktów, jak i produktów równoważnych, nie może być krótszy 

niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do końca okresu przydatności, chyba że zamawiający 

wyrazi zgodę na przyjęcie produktu z krótszą datą ważności. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5, wykonawca zobowiązany jest do 

przyjęcia nieużytych leków, których termin ważności minął i dokona korekty faktury.  

7. Jednorazowe zapotrzebowanie zgłaszane dostawcy nie musi obejmować wszystkich produktów 

objętych przedmiotem umowy. 

8. Transport przedmiotu umowy realizowany będzie na koszt wykonawcy. 

9. Przy każdej dostawie wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:  

1) środka transportu odpowiedniego dla przewożonego przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

2) odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, pod rygorem 

odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; 



3) przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie przewozu tego typu przedmiotu 

umowy. 

10. Koszty opakowań produktów (niebędących zwrotnymi) stanowią element ceny jednostkowej. 

 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

określonymi przez ich producentów i przekazywać je bezpośrednio do Działu farmacji za 
potwierdzeniem Kierownika Działu farmacji lub osoby upoważnionej. 

2. Dostarczony przez wykonawcę przedmiot umowy podlega odbiorowi ilościowo-jakościowemu 
zgodnie z załączonymi dokumentami. Sprawdzenie polega na przeliczeniu opakowań zbiorczych i 
ustaleniu ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowań zbiorczych – na zbadaniu stanu ich 
zawartości. 

3. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie 3 dni od zrealizowania dostawy, 
powiadomić wykonawcę, że: 

1) rodzaj asortymentu dostarczonego przez wykonawcę jest niezgodny w całości lub części z 

rodzajem określonym przez zamawiającego w zamówieniu; 

2) ilość dostarczonego przez wykonawcę asortymentu jest niezgodna z ilością określoną przez 

zamawiającego w zamówieniu. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji reklamacji dostarczonego przedmiotu umowy na 

własny koszt w terminie: 
1) 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji - w przypadku stwierdzenia braków lub 

nadmiarów ilościowych;  
2) 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji - w przypadku stwierdzenia wad jakościowych.  

5. Zwłoka w uzupełnieniu lub wymianie reklamowego towaru zostanie potraktowana jak zwłoka 
w wykonaniu dostawy. 

 

§ 4 

Umowę zawiera się na okres ………………….. od dna podpisania umowy lub do momentu 

wyczerpania środków na realizację umowy. 

 

§ 5 

1. Wartość netto umowy wynosi ………………………. zł, VAT ………….. zł, wartość brutto umowy wynosi 

…………………….. zł (słownie złotych brutto: ………..). 

2. Kwota wyszczególniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

3. Dostawy jednorazowe przedmiotu umowy rozliczane będą wg cen jednostkowych dla 

poszczególnego asortymentu z oferty wykonawcy. 

4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe przedmiotu umowy pozostają stałe przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy. Mogą ulec zmianie tylko w sposób i na warunkach określonych 

w §7. 

5. Rozliczenie należności za dostarczony towar nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po 

faktycznym wykonaniu zamówienia cząstkowego. 

6. Zapłata za przedmiot umowy dostarczony w sposób zgodny z zamówieniem następować będzie 

na konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. W przypadku dostarczenia błędnie wystawionej faktury, bieg terminu 

płatności będzie biegł od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego 

8. Faktury korygujące wynikające z różnic ilościowych oraz różnicy pomiędzy ceną objętą umową, a 

ceną na fakturze powinny być dostarczone do zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie 

wysłana z adresu mailowego wykonawcy: …………………., na adres mailowy zamawiającego: 

as_radom@sw.gov.pl.  

 

§ 6 



1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:  

1) w wysokości 10% wartości brutto, określonej w § 5 ust. 1, w przypadku wypowiedzenia 

niniejszej umowy przez zamawiającego w przypadkach określonych w § 9 ust. 1; 

2) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu dostawy, określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% 

wartości brutto nieterminowo zrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu dostawy, określonego w § 2 ust. 2, wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdą 

rozpoczętą godzinę zwłoki. 

2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie może być przyczyną przerwy w udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych przez zamawiającego. W przypadku braku dostaw w terminie dłuższym 

niż 24 godziny od umownego terminu dostawy, oprócz naliczenia stosownych kar umownych, 

zamawiający obciąży wykonawcę ceną nabycia leku u innego podmiotu, jeśli cena zapłacona przez 

zamawiającego będzie wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie. 

3. Karę umowną, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca zapłaci w terminie 14 dni od dnia 

wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron w całości lub w części. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 zamawiający potrąci z najbliższej realizowanej 

płatności na rzecz wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia - podlegają wpłacie na 

rachunek bankowy zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekracza wysokość kar umownych. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych, z zachowaniem 

maksymalnego limitu  z tytułu łączenia kar w wysokości 20% wartości brutto umowy, określonej w 

§ 5 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

7. Za niedotrzymanie terminu płatności wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.  

8. Zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 0,5% wartości wystawionej 

faktury brutto, której część stanowi wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, po upływie 5 dnia od terminu określonego § 5 ust. 5.  

 

§ 7 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania 

zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w zakresie:  
1) zmiany, w tym wydłużenia, terminów, o których mowa w umowie - gdy z powodu siły wyższej 

nie jest możliwe zachowanie terminów, o których mowa w umowie, o czas w którym z 
powodu wystąpienia siły wyższej umowa nie mogła być realizowana; za siłę wyższa uważa się 
w szczególności strajki, zamieszki, działania wojenne, zamknięcie granic, pożar, powódź, 
trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania organów 
państwowych, samorządowych i instytucji cywilnych i wojskowych, których współdziałanie 
jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy, a których udział w realizacji umowy wynika 
z przepisów prawa; akty o charakterze terrorystycznym. Nie będą stanowiły podstawy 
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, jeśli opóźnienia te wynikały z 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec wykonawcy przez jego 
podwykonawców lub kooperatorów; 

2) możliwości dostarczania przez wykonawcę w czasie obowiązywania umowy produktów 
równoważnych (generyki), względem przedmiotu umowy, o parametrach nie gorszych od 
wymaganych, zawierających tę samą substancję czynną w tej samej dawce oraz mające te 
same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej, których 
biorównoważność została potwierdzona odpowiednimi badaniami biodostępności, przy czym 
cena produktu równoważnego nie może być wyższa od ceny produktu wskazanego w ofercie 
wykonawcy. Jeśli produkt równoważy będzie dostarczany w innej wielkości opakowania niż 
wymagana, to w celu zachowania całkowitej wymaganej ilości jednostkowych pozycji 
(tabletek, ampułek itp.) należy przeliczyć ilość opakowań i zaokrąglić je w górę do pełnego 
opakowania. Kierownik Apteki, o którym mowa powyżej, zastrzega sobie prawo do odmowy 
przyjęcia produktów równoważnych, które nie spełniają ww. wymagań. 



3) zmniejszenia ceny jednostkowej netto produktu - w każdym czasie na wniosek wykonawcy, 

zgodnie z tym wnioskiem; 

4) zmiany ceny w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta 

produktu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy - z zachowaniem zasad 

proporcjonalności wielkości opakowania i ceny za opakowanie; 

5) obniżenia ceny produktów w przypadku wprowadzenia rabatów oraz akcji promocyjnych 

wprowadzonych przez wykonawcę lub producenta, w odniesieniu do cen zaproponowanych w 

ofercie wykonawcy, o ile ich zastosowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; 

6) cesji wierzytelności przysługujących wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 
2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz do złożenia wniosku 
o zmianę postanowień umowy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) gdy zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszeniu upadłości wykonawcy; 

3) gdy zostanie podjęta likwidacja wykonawcy; 

4) jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z winy wykonawcy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku:  

1) wystąpienia co najmniej trzykrotnej zwłoki w realizacji dostaw lub trzykrotnego braku 

realizacji dostaw przez wykonawcę;  

2) wystąpienia co najmniej pięciokrotnej reklamacji dostarczanego przez wykonawcę 

przedmiotu zamówienia z uwagi na jego niezgodność z zamówieniem lub braki ilościowe; 

3) powierzenia wykonania umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody zamawiającego; 

4) utraty uprawnień przez wykonawcę niezbędnych do wykonywania umowy; 

5) nieprzedłożenia zamawiającemu na jego żądanie, w terminie określonym w § 1 ust. 6, 

aktualnego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie zaoferowanego produktu do obrotu i 

używania; 

6) nieuzasadnionej i wcześniej nieuzgodnionej podwyżki cen towaru. 

2. Za niedotrzymanie terminu płatności przez zamawiającego, wykonawcy przysługuje prawo do 

naliczania ustawowych odsetek. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku co najmniej trzykrotnego przekroczenia 

terminu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5, każdorazowo o co najmniej 14 dni. 

 

§ 10 
1. Strony umawiają się, iż korespondencja dotycząca wykonywania umowy będzie przekazywana w 

formie pisemnej na następujące adresy i numery: 
1) zamawiający: 

Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom 
tel.: 48 613-10-00 
fax: 48 330-86-13 
e-mail: as_radom@sw.gov.pl  

2) wykonawca: 



………………. 
2. Osobami upoważnionymi do kontaktu i nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są: 

1) ze strony zamawiającego:  
 imię i nazwisko: …………….. 

tel.: …………….. 
adres e-mail: …………….. 

 imię i nazwisko: …………….. 
tel.: …………….. 
adres e-mail: …………….. 

2) ze strony wykonawcy:  
imię i nazwisko: …………….. 
tel.: …………….. 
adres e-mail: …………….. 

3. Strony mają obowiązek informowania się o zmianach danych zawartych w ust. 2 i 3. W przypadku 
nie udzielenia informacji o zmianie danych wskazanych w pkt. 2 i 3 korespondencję przesłaną pod 
te adresy lub numery uważa się za doręczoną. 

4. Zmiana informacji określonych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany treści umowy. 
 

§ 11 

1. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są albo staną się nieważne lub nieskuteczne, lub umowa 

zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień umowy. 

Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać 

będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób 

możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby 

zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że całość umowy bez nieważnych albo 

nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w 

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub nieskutecznych. 

  

 

§ 12 

Zamawiający oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania 

zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy. 

 

§ 13 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania 

sporu będzie sąd właściwy dla zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy na 

jakiejkolwiek podstawie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych umowy zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych 

nie stanowi inaczej. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej strony. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 



……………………       ……………………. 


