Załącznik nr 3 do SWZ
UMOWA
Zawarta w dniu ................... r. w Leżajsku pomiędzy,:
Powiatem Leżajskim, ul. M. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk NIP: 816-16-73-228 – Zespołem Szkół
Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk
reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Panią Halinę Samko na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 18.10.2018 r. RZ.0026.20.2018 r. udzielonego przez Zarząd Powiatu
Leżajskiego uchwałą nr 33/86/2019, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………….… (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ………………………………… ,wpisanym
do Krajowego Rejestru Sądowego / CIDG Regon: …………….. , NIP: ……………….. , reprezentowanym na
podstawie odpisu z KRS / CIDG/ pełnomocnictwa przez: ……………………….… (imię, nazwisko i pełniona
funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przeprowadzonego dla
zadania: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku ”, została zawarta umowa o poniższej treści:
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§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktów żywnościowych dla
części …………………………………………………, zgodnie z asortymentem i ilościami oraz po cenach
jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym integralną częśd niniejszej
umowy oraz zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.
Realizacja umowy będzie odbywad się sukcesywnie, zgodnie z zakresem zamówienia
określonym w formularzu cenowym, w ilości wynikającej z zamówieo cząstkowych
Zamawiającego (składanych w formie telefonicznej, lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej).
Ilośd asortymentu podana w formularzu cenowym stanowi przewidywane zapotrzebowanie na
okres 6 miesięcy i może ulec zmniejszeniu w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych.
Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej
50% wartości brutto umowy, o której mowa w §5 ust. 1. Realizacja w pozostałym zakresie
uzależniona będzie od liczby osób żywionych w stołówce szkolnej w okresie realizacji umowy,
których Zamawiający nie może przewidzied w chwili jej zawarcia. W tym przypadku
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia dotyczące wykonania umowy do pełnej wartości.
Wartością umowy będzie wówczas koocowa wartośd faktycznie zrealizowanych dostaw.
§2
Odbiór towaru będzie dokonywany w magazynie żywnościowym Zamawiającego, pod adresem
jego siedziby, w oparciu o złożone zamówienie i obowiązujące normy jakościowe.
Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli
u Wykonawcy przez SANEPID, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno –
higienicznego pomieszczeo, urządzeo i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego
personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych
przetworów, sposobu transportu towaru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania w ciągu trwania umowy poboru prób
dostarczanego towaru oraz ich przebadania na koszt Wykonawcy we właściwym laboratorium
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celem określenia zgodności towaru z normami jakościowymi. Dwukrotny negatywny wynik
badanego towaru stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
Dostawa musi byd dokonana zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem
asortymentowym i ilościowym. Zamówiona dostawa nie może byd dzielona. Podzielenie
dostawy dopuszczalne jest tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem
uzyskania zgody od Zamawiającego. Podzielenie dostawy bez zgody Zamawiającego może
spowodowad zwrot towaru na koszt Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych zgodnie z §7
niniejszej umowy.
Zamawiającemu po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo wad jakościowych
w momencie dostawy, przysługuje prawo odmowy przyjęcia zakwestionowanej partii towaru
i żądania wymiany na towar wolny od wad i zgodny ilościowo z pierwotnym zamówieniem.
W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości bądź
niedostarczenia zamówionego towaru a także nie dokonania niezwłocznej jego wymiany
w terminie zgodnym z deklarowanym przez Wykonawcę w ofercie na towar właściwy,
Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce
handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę (Wykonawca pokryje różnicę
kosztów w zakupie w stosunku do obowiązujących według oferty wraz z kosztami
dodatkowymi – np. transportu, załadunku i rozładunku, ubezpieczenia towaru – jeżeli będą
niezbędne dla zrealizowania dostawy). Zamawiającemu na podstawie ww. okoliczności
przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z §7 ust. 3 niniejszej umowy.
Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie uzna oceny Zamawiającego co do kwestionowanej ilości
towaru i jego jakości, Zamawiający odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii i rozpocznie
procedurę reklamacyjną na podstawie sporządzonego protokołu reklamacyjnego,
powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający ma prawo do pobrania za pośrednictwem
SANEPIDU próby towaru i przekazania do zbadania w specjalistycznym laboratorium.
Orzeczenie stanowi ostateczną podstawę do określenia jakości towaru. Koszty badao
laboratoryjnych ponosi strona, która błędnie oceniła jakośd towaru.
W przypadku potwierdzenia słuszności reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego,
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustali sposób i termin dostarczenia partii towaru
wolnej od wad w terminie 2 dni od daty wydania orzeczenia w trybie wskazanym w ust.8, bez
żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Dostarczona partia towaru podlega odbiorowi
ilościowemu i jakościowemu.
W przypadku braku możliwości dostarczenia partii towaru wolnej od wad Wykonawca zwróci
jego równowartośd po cenach obowiązujących w umowie. W takim przypadku Zamawiający
naliczy kary umowne zgodnie z § 7 umowy.
Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Zamawiający może skierowad sprawę na drogę
postępowania sądowego.
§3
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej
niż 01.01.2022r. do 30.06 2022 roku.
Dostawy odbywad się będą sukcesywnie, na podstawie zapotrzebowania, złożonego przez
Zamawiającego telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jedyną podstawą dokonania każdej dostawy jest złożone przez Zamawiającego zamówienie.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyd zamówiony towar własnym specjalistycznym
transportem, na swój koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający potwierdzi przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania zapłaty za dostarczenie
żywności po wystawieniu faktury.
Zakres dostaw będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym
stanowiącym integralną częśd niniejszej umowy.
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§4
Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą, spełniad wszelkie
wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, I-go gatunku, wolne od wad, zgodne
z zasadami HACCP i obowiązującymi przepisami:
1) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeostwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2020
r. poz. 2021 z późn. zm.).wraz z aktami wykonawczymi , Rozporządzeniami Unii
Europejskiej, w szczególności Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych
(Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku polskim, rozdział 13, tom 34, str. 319).
2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 22.11.2011 r. Nr 304, str. 18).
3) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagao, jakie muszą spełniad środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r., w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 poz. 29 z późn.
zm.).
5) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1753).
Opakowania jednostkowe oraz zbiorowe, powinny byd oznakowane i zawierad informacje
dotyczące m.in.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy
jakościowej, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia oraz warunków
przechowywania. Opakowania powinny byd wykonane z materiałów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością.
Wykonawca zapewnia, że będzie dostarczad produkty wysokiej jakości z ważnym okresem
przydatności do spożycia. Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy do
Zamawiającego, nie może byd krótszy niż ¾ okresu, w którym towar zachowuje zdatnośd do
spożycia, określoną na opakowaniu w Polskiej Normie.
Strony ustalają, że jakośd towaru odpowiadad będzie wymaganiom obowiązujących przepisów,
procedur i Polskich Norm. Wyroby będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opis
– metka każdego z dostarczonych wyrobów powinna mied wyszczególniony skład surowcowy
z określeniem czynników alergennych.
Dowóz towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ubezpieczonym transportem, do
Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy towar transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyd towar na
czas przewozu i ponosi odpowiedzialnośd za braki i wady powstałe w czasie transportu.
Zawartośd zanieczyszczeo w produkcie oraz dozwolonych substancji dodatkowych i substancji
pomagających w przetwarzaniu, a także wymagania mikrobiologiczne muszą byd zgodne
z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminach:
1) Częśd nr 1 – dostawa mięsa, wędlin
– 3 razy w tygodniu, w godzinach 700 - 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.
2) Częśd nr 2 – dostawa warzyw, owoców i jaj
– codziennie oprócz sobót, niedziel, świąt przewidzianych ustawą, oraz dni wolnych od
zajęd dydaktycznych, w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.
3) Częśd nr 3 – dostawa nabiału
- 3 razy w tygodniu, w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.
4) Częśd nr 4 – dostawa pieczywa, ciast
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– codziennie oprócz sobót, niedziel, świąt przewidzianych ustawą, oraz dni wolnych od
zajęd dydaktycznych w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.
5) Częśd nr 5 – dostawa mrożonek, ryb
- 1 raz w tygodniu, w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.
6) Częśd nr 6 – dostawa art. ogólnospożywczych
- 2 razy w tygodniu, w godzinach 700 – 900 wg zgłoszenia Zamawiającego.
7) Częśd nr 7 – dostawa art. garmażeryjnych
- według zamówienia, w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.
W wyjątkowych sytuacjach strony umowy dopuszczają zmianę godziny dostawy po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (dostawy winny byd
realizowane w godzinach pracy Zamawiającego).
§5
Ustala się wartośd wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy do kwoty w wysokości ……………….. PLN netto, słownie: ………………..……… należny
podatek VAT wynosi …………….. PLN słownie: ………………..……… , wartośd brutto wynosi
………………. PLN, słownie: …………………….. .
Powyższa kwota stanowi wartośd całkowitą przedmiotu zamówienia dot. części nr …,
obejmująca zapotrzebowanie Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia Zamawiającego
stanowi załącznik do umowy (formularz cenowy).
Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej
50% wartości brutto umowy. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od
liczby osób żywionych w stołówce szkolnej w okresie realizacji umowy. Zamawiający nie może
przewidzied w chwili zawarcia umowy ilości żywionych.
Ostateczna wartośd wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem ust.1, określona będzie na
podstawie rzeczywistych ilości dostaw artykułów spożywczych według cen określonych przez
Wykonawcę w formularzu cenowym.
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezłożenia
i niezrealizowania przez Zamawiającego zamówieo na poziomie wyższym niż 50% maksymalnej
wartości brutto umowy.
Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, wraz z kosztami transportu,
załadunku i rozładunku towarów oraz ewentualnego ubezpieczenia.
Ceny jednostkowe towarów przez czas trwania umowy pozostają niezmienne - z zastrzeżeniem
zapisów § 10 ust. 1 pkt 1 dopuszczających taką zmianę, których nie można było przewidzied w
chwili jej zawarcia.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
§6
Płatnośd za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na podstawie faktur
częściowych, wystawionych przez Wykonawcę.
Fakturę należy wystawić zgodnie z poniższym wzorem:
NABYWCA: Powiat Leżajski, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37 – 300 Leżajsk,
NIP; 816-16-73-228
ODBIORCA: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, ul. Mickiewicza
67, 37 – 300 Leżajsk.
Wszystkie faktury należy przesyład/składad w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza
Kościuszki ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane w ciągu ….. zgodnie z prawidłowo
wystawioną fakturą .
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu. W razie
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§7
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom przysługują kary
umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy
określonej w § 5 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
Zamawiający może żądad od Wykonawcy kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu
zamówionej dostawy lub niedokonania niezwłocznej wymiany dostarczonego wadliwego
towaru na wolny od wad w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty
lub podzielenia dostawy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 2 % ceny brutto opóźnionej
dostawy lub niezgodnej z zamówieniem za każde 24 godziny zwłoki.
Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust.1,
pomniejszonej o wartośd zrealizowanych dostaw, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której
mowa w §8 ust 2.
Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy
wartośd naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo żądad odszkodowania
uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca nie będzie mógł zwolnid się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązao wobec Wykonawcy
przez jego podwykonawców.
W przypadku trzykrotnego powtórzenia się opóźnienia w dostawach lub trzykrotnego
dostarczenia produktów niespełniających wymogów ilościowych lub dwukrotnego
dostarczenia produktów niespełniających wymogów jakościowych, Zamawiający będzie miał
prawo rozwiązad umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądad od Wykonawcy kary umownej
w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust.1.
Łączna maksymalna wysokośd kar umownych wynosi 25% całkowitego wynagrodzenia
określonego w §5 ust.1.
Kara umowna powinna byd zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający
może w razie zwłoki w zapłacie kary umownej potrącid należną mu kwotę z należności
Wykonawcy.
§8
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem
natychmiastowym – w przypadku:
1) trzykrotnego niedotrzymania terminów dostaw przez Wykonawcę – po wystąpieniu
trzeciego zdarzenia;
2) trzykrotnego dostarczenia towaru z brakami ilościowymi – po wystąpieniu trzeciego
zdarzenia;
3) dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanego towaru – po wystąpieniu
drugiego zdarzenia.
Zamawiający może odstąpid od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.
456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp tj. 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 przewidzied w chwili zawarcia umowy. W przypadku tym
Wykonawca może żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
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Poza przypadkami, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w terminie 30 dni jeżeli:
1) wobec Wykonawcy zostanie zgłoszony wniosek o upadłośd, układ lub wszczęta zostanie
procedura likwidacyjna,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzają w terminie 2 dni od daty
odstąpienia protokół wykonanych dostaw, który stanowid będzie podstawę do ostatecznego
rozliczenia zamówienia. Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu zrealizowanych dostaw.
Odstąpienie od umowy może nastąpid wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia.
Odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości naliczania kar
umownych wynikających z umowy.
§9
Jeśli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców,
odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
Dostawy realizowane przez podwykonawców muszą spełniad wszystkie warunki obowiązujące
Wykonawcę, zastrzeżone przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonawca powierza, zgodnie ze złożoną ofertą, realizację części przedmiotu umowy, o której
mowa w § 1 w zakresie …………………Podwykonawcy(om): ………………

§ 10
Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy PZP dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia
nowego postępowania o udzielenie zamówienia gdy:
1) nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT – w takim przypadku ceny jednostkowe
netto i wartośd netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienią się, a określone w wyniku tej
zmiany ceny jednostkowe brutto i wartośd brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone
w oparciu o wysokośd stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów;
2) nastąpi podwyższenie jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla
przedmiotu dostawy, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej
produktu, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości, lepszych
parametrach lub innych korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu
ceny ofertowej dla danego produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;
3) w okresie obowiązywania umowy dojdzie do wstrzymania produkcji produktu lub produkt
zostanie wycofany ze sprzedaży – w takim wypadku Wykonawca zaoferuje produkt
równoważny dla produktu, którego produkcja została wstrzymana, lub dla produktu
wycofanego, w takiej samej ilości, jednak nie droższy niż pierwotnie zaoferowany
w postępowaniu, oraz o parametrach nie gorszych niż produkt, którego produkcja została
wstrzymana, lub niż produkt wycofany. Zmiany zakresu rzeczowego, tj. zastąpienie
produktu objętego umową innym produktem synonimem (odpowiednikiem), jednak nie
droższym i nie o gorszych parametrach nastąpią za zgodą Zamawiającego;
4) nastąpi zmiana w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany
oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowieo umowy;
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3.
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Strony przewidują również możliwośd dokonania zmian umowy w razie zaistnienia okoliczności
określonych w art. 15r 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), przy
zachowaniu określonych w tym przepisie obowiązków.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, na które Zamawiający może wyrazid
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą nastąpid za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Podpisanie aneksu do umowy powinno byd poprzedzone sporządzeniem protokołu
zawierającego istotne okoliczności potwierdzające koniecznośd zawarcia aneksu oraz
przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie, wynagrodzeniu.

§ 11
We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówieo publicznych oraz aktów wykonawczych w zakresie
udzielania zamówieo publicznych.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną częśd umowy stanowi załącznik:
Formularz cenowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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