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Nr sprawy 68/01/2022 Załącznik nr 5 do SWZ  

Egz. Nr ….. 

 

 

UMOWA - wzór 

zawarta w dniu ……………………..w Grybowie pomiędzy: 

 

 

Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Diecezji Tarnowskiej, 33-330 Grybów, ul. Rynek 

10, NIP 738 – 10 – 10 – 110, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Ks. mgr Pawła 

Bobrowskiego – dyrektora Zakładu,  

 

a  

 

Firmą …………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

NIP…………………………………………………………..REGON………………………………………………………….... 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych Stronami. 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu 

procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup 

wraz z dostawą preparatów (diet) do żywienia dojelitowego” na potrzeby Zakładu Opiekuńczo 

– Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej” numer referencyjny postepowania: 68/01/2022 została 

zawarta umowa o następującej treści:  

 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa preparatów (diet) do żywienia 

dojelitowego zgodnie z asortymentem szczegółowo opisanym w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot umowy na własny koszt każdorazowo 

do siedziby Zamawiającego według otrzymanych pojedynczych zleceń. 

3. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość dostarczanych produktów. Towar winien 

być w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach z ważną datą ważności produktu. 

4. Ilości produktów podane w załączniku nr 1 to ilości szacunkowe, które mogą ulec zmianie w 

trakcie obowiązywania umowy. Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z 

faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiającemu 

przysługuje prawo do niezrealizowania pełnej ilości i asortymentu produktów określonych w 

umowie. Ograniczenie powyższe nie będzie większe niż 15% umowy. W  sytuacji ograniczenia 

zakresu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. 
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5. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i sposób zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

oferty wykonawcy. 

 

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

a) Po stronie Zamawiającego Ks. mgr Paweł Bobrowski, 

b) Po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………………… 

O każdej zmianie osób uprawnionych Strony poinformują się pisemnie. 

2. Osoby wymienione w ust.1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielenia 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej 

umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca przystąpi do wykonania niniejszej umowy w terminie od dnia 01.03.2022r.  do 

dnia 28.02.2023r., sukcesywnie według pojedynczych zleceń.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego 

przedmiotu dostawy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie do 3 dni 

roboczych od otrzymania zamówienia od Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 14:00, 

złożonego telefonicznie (tel .…………………), pisemnie, faksem (fax: ……………….) lub pocztą e – 

mail na adres wykonawcy: ………………………………….. 

3. Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem 

ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie powinna być dzielona. Podzielenie 

dostawy możliwe jest tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem 

zachowania umownego terminu dla całości dostawy. 

4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy 

aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

5. Potwierdzenie pisemnie wykonania dostawy zamówionej części przedmiotu umowy nastąpi 

w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. W oparciu o przewidywaną wielkość dostaw strony ustalają łączną wartość całości umowy z 

podatkiem VAT (….%) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy w kwocie ……………………………. 

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

2. Cena  jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną każdorazowo dostawę będzie 

ustalana jako iloczyn ilości szt/opakowań poszczególnych  asortymentów i ich ceny  

jednostkowej podanej w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Podane w załączniku nr 1 ceny jednostkowe zawierają wszelkie składniki cenotwórcze w tym: 

wartość towaru, koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy przekazywanego do 

Zamawiającego. 

4. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do 

umowy. 
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5. Ceny  nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy z wyjątkiem zmian cen urzędowych 

następujących z mocy prawa w tym zmian podatku VAT lub udokumentowanej zmiany cen 

producenta. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej partii dostarczanego towaru dwa 

egzemplarze faktur. 

7. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez 

wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane zamówienie na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………………………………………….. 

Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………………………………………………………… 

9. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości asortymentu niż 

przewidziana w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania 

wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 powyżej, a 

który wskazany będzie na fakturze, w celu dokonania na niego zapłaty figuruje w wykazie 

podmiotów („Biała Lista”), o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług. 

11. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno - prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Wykonawca ma możliwość 

wystawiania i wysyłania faktur drogą elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego 

fakturowania (PEF), dostępnej  pod adresem:  https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.  Zamawiający 

posiada konto na platformie nr PEPPOL: ……………..., typ numeru PEPPOL: …….. Jedocześnie 

Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.  

12. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.   Zamawiający 

wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej i przesłanie jej na adres: 

zolgrybow@gmail.com, po uprzednim podpisaniu stosownego porozumienia. 

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5. ODBIÓR TOWARU 

1. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będzie na wskazane 

miejsce w magazynie przez Zamawiającego. Odbioru towaru będzie dokonywać osoba 

upoważniona przez Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Pracownik w chwili 

odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem 

ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje 

przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia 

opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. 

2. Reklamacje ilościowe i jakościowe będą zgłaszane najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych 

od dostawy telefonicznie (tel .…………………), pisemnie, faksem (fax: ……………….) lub pocztą e 

– mail na adres wykonawcy: ………………………………….. 

3. Towar o wadliwej jakości zostanie wymieniony na towar wolny od wad, a towar brakujący – 

uzupełniony, w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę 

zgłoszenia reklamacji. 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/
mailto:zolgrybow@gmail.com
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4. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę. Jeżeli 

reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o terminie ważności 

nie krótszym niż 5 miesięcy od daty dostawy. 

2. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu 

pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Dostawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody. 

5. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących 

tytułów: 

a. w razie zwłoki w dostawie ponad termin określony w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w 

wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki; 

b. w razie nie dokonania wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy, lub nie 

wymienienia na towar zgodny z załącznikiem lub nie uzupełnienia braku w dostawie 

w terminie do trzech dni roboczych od powiadomienia o którym mowa w § 5 ust. 2 

niniejszej umowy kara za każdy następny dzień w wysokości 100 zł, 

c. w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 9 dni od daty złożenia 

zamówienia - 25 % ceny zawierającej podatek VAT, obliczonej na podstawie 

załącznika nr 1 do niniejszej umowy w zakresie niedostarczonego zgodnie 

z zamówieniem asortymentu. 

d. po terminie 9 dni od daty złożenia zamówienia Zamawiający może odmówić przyjęcia 

zamówionego towaru, niezależnie od kary o której mowa w ppkt. c) niniejszego 

ustępu i zlecić wykonanie zastępcze zgodnie z ust. 6 poniżej. 

6. W przypadku opisanym w ust. 5 ppkt c) niniejszego paragrafu Zamawiający będzie miał 

prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, dla pozycji asortymentu 

obejmujących niezrealizowaną dostawę, niezależnie od naliczonej kary, albo zlecić 

wykonanie dostawy asortymentu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności uzyskiwania zgody sądu (wykonanie zastępcze). Wykonawca pokryje wszystkie 

koszty  (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem asortymentu, będącego 

przedmiotem niniejszej umowy u innych dostawców. Mimo wykonania zastępczego, 

Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z ustępów powyższych (naliczanie kar 

umownych) względem Wykonawcy. 

7. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony  

do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną do wysokości rzeczywistej 

poniesionej szkody. 
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8. Łączna wysokość naliczonych kar w stosunku do Wykonawcy nie może przekroczyć 50% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

 

§ 7. ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

 

§ 8. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, następujący zakres przedmiotu umowy:   

1) ........................................................................... firma …………………………………………..…….………………   

2) ........................................................................... firma ………………………….…………………………..…………   

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania, co oznacza, że 

Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu 

podzlecenia części prac,  dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień niniejszej 

umowy.  

3. Zmiana podwykonawcy, zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 

powierzonych podwykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4.  przypadku powierzenia wykonywania części  przedmiotu zamówienia podwykonawcom 

Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych  przez te podmioty. 

5. Wykonawca może z zastrzeżenie ust. 4: 

a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia podwykonawcom 

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie 

c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie 

d) zrezygnować z podwykonawstwa 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby 

wykonawca powoływać się na zasadach określonych  w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania. Przepis art. 122 ustawy stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub 

zaniedbuje zobowiązania umowne, pod warunkiem ostatecznego pisemnego wezwania 
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do należytego wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 

3 dni - po bezskutecznym upływie tego terminu,  

2) Wykonawca w istotny lub w rażący sposób zaniedbuje wykonywanie zobowiązań 

umownych  i nie reaguje na pisemne zastrzeżenie Zamawiającego - oświadczenie o 

odstąpieniu, o którym mowa w ust. 4, może być wówczas złożone w terminie do 3 dni od 

wystosowania zastrzeżenia,   

3) w sposób rażący przebieg prac jest opóźniony w stosunku do uzgodnionego zakresu,  tzn. 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje 

dotrzymania umownego terminu dostarczenia przedmiotu umowy,  

4) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekracza okres 9 dni,  

5) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 6 

przekroczyła kwotę 50 % wynagrodzenia umownego brutto.  

2. Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o 

przyczynach odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Zamawiający może także, w razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpić, od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 nie wyklucza 

uprawnień związanych z naliczeniem i egzekucją kar umownych.  

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

8. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, 

jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przedmiot umowy wykonuje 

w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. W takich przypadkach oświadczenie w 

przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 30 dni od 

zaistnienia wskazanej przyczyny. 

 

§ 10. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem 

nieważności, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu 

przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, 

katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany 

klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp., która w bezpośredni sposób 

wpłynie na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie: 

a) terminu realizacji dostaw cząstkowych poprzez jego wydłużenie;   

b) asortymentu będącego przedmiotem umowy poprzez jego zastąpienie innym 

asortymentem, spełniającym warunki określone w ust. 6 poniżej. 

Przedmiotowe zmiany będą wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz 

udokumentowanego wniosku Wykonawcy i będą obowiązywać przez okres występowania 

okoliczności „siły wyższe”. Po jej ustaniu Strony powrócą do pierwotnych zapisów umownych 

w drodze aneksu do umowy.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku: 

a) na każdym etapie realizacji umowy dopuszcza się możliwość obniżenia cen 

jednostkowych przedmiotu zamówienia za porozumieniem stron; 

b) Wycofania oferowanego towaru (wyrobu) z produkcji poprzez zastąpienie go nowym 

produktem (zmiana nazwy handlowej, numeru katalogowego, innych elementów 

identyfikujących) pod warunkiem, że pozostaje on zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia, wymaganiami określonymi w SIWZ i przy zachowaniu ceny jednostkowej 

netto określonej w umowie; 

c) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy, takich jak np. firma, adresu siedziby 

lub inne zapisy dotyczące wskazania stron. 

d) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 

pozostanie bez zmian; 

e) zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ilości przedmiotu zamówienia, 

w przypadku zaistnienia okoliczności, których  wcześniej  nie można było przewidzieć; 

5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku 

wystąpienia gwałtownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, 

niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych 

itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy. W przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu 1 Wykonawca kieruje pisemny, 

uzasadniony wniosek do Zamawiającego o dokonanie zmian w zakresie skrócenia terminu 

obowiązywania umowy, które nie może przekraczać okresu 4 miesięcy liczonych od 

pierwotnie ustalonej daty końcowej obowiązywania umowy. Obowiązek wykazania wpływu 

okoliczności określonych w zdaniu pierwszym na realizację umowy należy do Wykonawcy 

pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiającego. 

6. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu 

objętego umową odpowiednikiem w przypadku: 

a) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu objętego umową, 

b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji, 

c) przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 6 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że 

odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w 
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ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co 

asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową. 

8. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu  konfekcjonowania 

asortymentu.  

9. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią 

określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony 

dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający 

wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego 

z jego działalnością, do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej 

tożsamego asortymentu lub wyczerpania wartości umowy jednak na okres nie dłuższy niż 4 

m-ce od daty, określonej w § 3 ust. 1. 

10. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 

11. Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia, co najmniej jednej z przesłanek 

określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy. 

 

§ 11. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Umowa została zawarta do dnia 28.02.2023r. lub do wykorzystania asortymentu objętego 

umową. 

2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

dostarczenia mniejszej ilości towaru niż określone w umowie. 

3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  1 dla Wykonawcy i 2 dla 

Zamawiającego. 

5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umowę znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z formularzem asortymentowo - cenowym 

 

   

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

………………………………………………                  …………………………………………… 

 


