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UMOWA NR PN/    /2022 

zawarta w dniu ...............w Tczewie pomiędzy: 

 

Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie, ul. 

Rokicka 5A, 83-110 Tczew, NIP: 593-22-68-695, REGON: 192471199, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064288, 

kapitał zakładowy w wysokości ……….. złotych,  
 
reprezentowaną przez: 

…………………………… – …………………………….., 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”; 

 

a 

…………………………. z siedzibą w ……………………… przy ul. …………………………… wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez  Sąd Rejonowy……………………. pod numerem 

KRS ……………., NIP ……….., REGON …………………….,  
 
reprezentowanym przez: 

………………………………… – …………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”; 

 

ALBO: 

…………………………………. (imię i nazwisko) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: 

…………………….., na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stały adres wykonywania działalności: …………………………., numer NIP: 

…………………… 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

 

Na podstawie rozstrzygniętego w dniu …….. 2022 r. postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) i dokonanego przez Zamawiającego 

wyboru oferty, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn. 

„Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. 

z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy” na warunkach określonych w umowie oraz Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiących Załącznik nr 1 do umowy (przedmiot umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, na podstawie zamówień jednostkowych 

Zamawiającego, drutu w ilości określonej w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy). 
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II. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§ 2 

 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się do: 

1) zrealizowania zamówień jednostkowych Zamawiającego za cenę jednostkową, określoną w 

Formularzu Ofertowym – załącznik nr 2 do umowy, 

2) dostarczania drutu stalowego do prasy belującej (Towaru) do prowadzonego przez 

Zamawiającego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Tczewie, przy ul. Rokickiej 5A, 

3) przestrzegania w trakcie wykonywania umowy na terenie Zamawiającego przepisów BHP, 

p.poż. oraz regulaminów obowiązujących w zakładzie unieszkodliwiania odpadów 

prowadzonym przez Zamawiającego, 

4) w terminie 3 dni od otrzymania wezwania: 

a) do wymiany dostarczonego w ramach dostawy jednostkowej Towaru na wolny od wad w 

przypadku stwierdzenia wad jakościowych Towaru. Przez wady jakościowe rozumie się 

także odstępstwo od wymagań własności mechanicznych, w tym m.in. zrywalności/ 

wytrzymałości na rozciąganie, 

b) do uzupełniania braków ilościowych Towaru, tj. do dostarczenia pozostałej ilości Towaru 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku dostarczenia Towaru w ilości mniejszej niż 

określona przez Zamawiającego w Zamówieniu jednostkowym. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za: 

1) rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego Towaru; 

2) terminowość wykonania umowy, 

3) szkody na osobach i mieniu, jakich może doznać Zamawiający lub osoby trzecie, w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy, na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

 

III. WARUNKI DOSTAWY 

§ 3 

 

1. Miejscem dostawy Towaru oraz odbioru dostawy Towaru jest prowadzony przez Zamawiającego  

Zakład unieszkodliwiania odpadów położony w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A (83-110). 

2. Umowa realizowana będzie częściami – Dostawy jednostkowe – na warunkach określonych  w 

niniejszej umowie, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w Formularzu Ofertowym. 

3. Dostawy jednostkowe będą realizowane na podstawie Zamówień jednostkowych – Zamawiający, 

w zależności od swoich bieżących potrzeb, będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia, 

wskazując każdorazowo w zamówieniu ilość Towaru, przy czym Zamówienie jednostkowe i  

Dostawa jednostkowa mogą obejmować nie mniej niż 10.000 kg oraz nie więcej niż 22.000 kg 

Towaru. 

4. Zamówienia jednostkowe będą dokonywane w formie pisemnej, e-mailowej lub telefonicznie przy 

czym: 

1) każdorazowe zamówienie jednostkowe będzie składane w dni robocze, tj. od poniedziałku do 

piątku [z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy], w godz. 07:00 -15:00; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania każdego Zamówienia 

jednostkowego w ciągu 3 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W 

przypadku złożenia Zamówienia jednostkowego w piątek między godzinami 12:00 a 15:00, 
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dopuszcza się potwierdzenie jego otrzymania przez Wykonawcę w następujący dzień roboczy 

pomiędzy godzinami 7:00 a 10:00. 

3) potwierdzenie otrzymania zamówienia jednostkowego Wykonawca doręczy Zamawiającemu 

w sposób opisany w § 9. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do awizacji terminu dostawy (telefonicznie oraz poprzez wiadomość 

elektroniczną) na min. 24 godziny przed planowaną dostawą. 

6. Wykonanie Zamówienia jednostkowego będzie następować w terminie opisanym w  SWZ. 

7. Potwierdzenie odbioru Dostawy jednostkowej Towaru stanowi protokół odbioru podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego bez uwag. 

 

IV. GWARANCJA 

§ 4 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości Towaru, tj. drutu stalowego 

do prasy belującej o właściwościach i cechach określonych w niniejszej umowie, Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w Formularzu Ofertowym. Gwarancja dotyczy zarówno 

właściwości mechanicznych określonych w SWZ (w opisie przedmiotu zamówienia), jak i braku 

uszkodzeń mechanicznych. 

2. Termin obowiązywania gwarancji biegnie osobno dla każdej partii Towaru dostarczonej na 

podstawie Zamówienia jednostkowego oraz rozpoczyna swój bieg od potwierdzenia przez 

Zamawiającego odbioru Dostawy jednostkowej w sposób opisany w § 3 ust. 7. 

3. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie parametry jakości dostarczanego Towaru. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowy bądź naprawy 

dostarczonego Towaru. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego 

(pełnowartościowego) Towaru lub do jego naprawy, nie później niż w ciągu 72 godziny od 

zgłoszenia Wykonawcy wady przez Zamawiającego. 

5. Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca, bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko odbierze wadliwy Towar od Zamawiającego z miejsca 

wskazanego w § 3 ust 1, w celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad i do tego miejsca 

dostarczy Towar na swój koszt i ryzyko po wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych. 

7. Zgłoszenia z tytułu gwarancji lub rękojmi dokonywane będą e-mailem na adres Wykonawcy 

wskazany w § 9 ust. 1 pkt 2. 

 

V. PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 5 

1. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do nadzorowania należytego wykonania umowy jest: 

........................................................ tel. ............................... . 

2. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do nadzorowania należytego wykonania umowy 

jest: Piotr Ziółkowski, tel. 609542215. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) nie wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu, 

2) dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia. 
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VI. CENA. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 6 

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………..2022 r. (która stanowi załącznik nr 2 do umowy), 

maksymalna cena (wartość brutto) za wykonanie niniejszej umowy w całości wynosi 

…………………….. zł brutto (słownie: ………………………..). Powyższa kwota stanowi 

maksymalne wynagrodzenie umowne należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w 

całości. 

2. Zamawiający zastrzega prawo do złożenia Zamówień jednostkowych jedynie co do części 

całkowitej ilości drutu, wymienionej w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do niniejszej umowy), 

a Wykonawcy nie przysługuje wówczas roszczenie o wykonanie umowy w całości, roszczenie o 

zapłatę wynagrodzenia umownego w całości ani roszczenia odszkodowawcze, których niniejszym 

się zrzeka. Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie wyłącznie za Towar rzeczywiście 

dostarczony Zamawiającemu na podstawie Zamówień jednostkowych. 

3. Cena jednostkowa Towaru wskazana jest przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Świadczenia opisane w ustępach poprzedzających obejmują wszystkie należności i koszty 

Wykonawcy związane z wykonaniem umowy, w tym m.in. cenę Towaru (drutu), koszt jego 

transportu i dostarczenia dokumentów wymaganych umową oraz transportu w trakcie wykonywania 

przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi i nie podlegają zmianie przez cały 

okres trwania umowy. 

 

VII. PŁATNOŚCI 

§ 7 

 

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

następowała będzie częściami po należytym wykonaniu poszczególnych części umowy, tj. po 

zrealizowaniu każdej Dostawy jednostkowej na podstawie Zamówienia jednostkowego. 

2. Cena (wynagrodzenie) za Dostawę jednostkową będzie ustalana jako iloczyn ilości dostarczonego 

przez Wykonawcę Towaru (drutu) i ceny jednostkowej Towaru wskazanej w załączniku nr 2 do 

umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Dostawy jednostkowej, nastąpi w terminie 21 dni od momentu 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w oświadczeniu z dnia ……………… tj. nr rachunku 

…………………………………, bank ……………………………... . 

4. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3 jedynie na podstawie 

i zgodnie z potwierdzeniem odbioru Dostawy jednostkowej przez Zamawiającego, sporządzonym w 

sposób opisany w § 3 ust. 7. 

5. W treści faktury Wykonawca wskaże numer niniejszej umowy. 

6. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług oraz posiadają następujące 

numery identyfikacji podatkowej: 

1) Zamawiający: 593-22-68-695 

2) Wykonawca:  

7. Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe Wykonawcy, figurujące w 

wykazie podatników VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji 
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Skarbowej (tzn. biała lista podatników VAT). Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o 

którym mowa w ust. 3 figuruje w wykazie podatników VAT. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie Zamawiającego, 

w przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 7 powyżej. 

 

VIII. KARY UMOWNE 

§ 8 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona dostawy w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 albo 

dostarczy Towar w tym terminie, jednak posiadający wady lub braki, wówczas Zamawiający 

uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% ceny brutto (wartości) 

Dostawy jednostkowej objętej Zamówieniem jednostkowym, za każdy dzień opóźnienia realizacji 

Zamówienia jednostkowego. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych w sposób opisany w ust 1. nie może przekroczyć 

30% ceny brutto (wartości) Zamówienia jednostkowego, w stosunku do którego powstało 

opóźnienie. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 

dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

IX. DORĘCZENIA 

§ 9 

  

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania i powiadomienia sporządzane będą w języku polskim i 

doręczane będą pocztą tradycyjną (list polecony) lub e-mailem na następujące adresy: 
 

1) dla Zamawiającego: 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o. o. w Tczewie 

ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, POLSKA     

tel.: +48 (58) 532 83 72  

e-mail: zuos@zuostczew.pl 
 

2) dla Wykonawcy: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy wskazane powyżej. 

3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o każdej zmianie adresu i 

numerów telefonów wskazanych w ust. 1, a do momentu wykonania tego obowiązku, doręczenia 

dokonywane na adresy i numery podane w ust.1 uznaje się za skuteczne wobec strony. 

 

 

X. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

§ 10 

 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlegają przepisom ustawy z dnia 06 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm),  ustawy z dnia 25 lutego 

mailto:zuos@zuostczew.pl
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2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

2020 r., poz. 1913 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne informacje związane z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3. W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji 

określonych w ust. 2, w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

Zamawiający udostępni te dane i nie będzie ponosił odpowie55dzialności w stosunku do 

Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, lub jego klientów bądź kontrahentów, których ujawnienie mogłoby narazić 

Zamawiającego na szkodę, o których Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji realizacji 

niniejszej umowy, a w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, 

technologicznym, prawnym, handlowym, organizacyjnym, operacyjnym, administracyjnym, 

ekonomicznym lub marketingowym, jak również informacji odnoszących się do strategii, personelu, 

spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość 

gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa, przede wszystkim w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. 

zm.). 

 

XI. ZMIANY UMOWY 

§ 11 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 ust. 1, ust. 2 

lub ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3 poniżej.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia 

nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:  

1) terminu wykonania Umowy, pod warunkiem, że:  

a) nastąpiło wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,  

b) z przyczyn technicznych, leżących po stronie Zamawiającego brak jest możliwości odbioru 

Towaru lub dokonania innych odbiorów przez przedstawiciela Zamawiającego, np. z 

powodu absencji pracowniczej;  

c) Zamawiający zmienił miejsce dostawy,  

d) wystąpiły przyczyny techniczne, niezawinione przez Wykonawcę, związane w 

szczególności z okresowym brakiem dostępności materiałów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, u producenta lub wstrzymaniem produkcji tych materiałów, poparte 

oświadczeniem producenta materiałów lub, w przypadku braku możliwości uzyskania 

oświadczenia producenta innym dokumentem,  

e) termin ten nie może być dotrzymany ze względu na działanie organów administracji lub 

innych podmiotów, polegające w szczególności na:  

i. przekroczeniu zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, 

opinii, uzgodnień, postanowień lub innych aktów lub dokumentów; 
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ii. wskazaniu konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub decyzji (stanowiska) 

innego organu, której nie przewidywano przy zawieraniu Umowy. 

f) Termin wykonania Umowy zostanie dostosowany do czasu niezbędnego do wykonania 

Umowy: 

2) części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;  

3) osoby Podwykonawcy, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia te warunki w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, oraz nie zachodzą wobec nowego podwykonawcy 

podstawy wykluczenia;  

4) zmian zapisów Umowy, w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu 

pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów; a także w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 

wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa;  

5) zmiany zakresu przedmiotu umowy, w przypadku:  

a) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych 

lub zawodowych, nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w 

chwili zawarcia Umowy,  

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, poprzez 

zmniejszenie jej zakresu, przy czym Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50% wartości wskazanej w § 6 ust. 1,  

c) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, 

powstałej na etapie realizacji Umowy a okoliczności te mają bezpośredni wpływ na sposób 

realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia Umowy zostaną dostosowane w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;  

6) sposobu realizacji Umowy lub terminów płatności wynagrodzenia, w przypadku 

konieczności wprowadzenia podziału realizacji przedmiotu umowy na etapy lub na kolejne etapy, 

lub dokonania zmian w przedmiocie umowy z przyczyn związanych z realizacją prac 

remontowych na instalacji Zamawiającego,  

7) zmian teleadresowych Stron Umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w 

komparycji Umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez Stronę, 

której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą 

Stronę.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w przypadku 

wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, przez 

którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie 

mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar, inne klęski 
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żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, zamieszki, 

strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy 

społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stany 

nadzwyczajne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, akty władz 

państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, a zmiany postanowień 

umownych ograniczą lub zniwelują negatywne efekty działania siły wyższej, oraz umożliwią 

wykonanie Przedmiotu Umowy należycie.  

5. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu siły 

wyższej, mającej wpływ na realizację Umowy, w szczególności na termin zakończenia Umowy. O 

ile druga Strona nie wskaże inaczej (w formie pisemnej lub elektronicznej), Strona, która dokonała 

zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w 

takim zakresie, w jakim będzie to możliwe, jak również podejmie wszystkie dozwolone przepisami 

prawa i postanowieniami Umowy działania, zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie 

wstrzymuje działanie siły wyższej. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie 

przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.  

6. Zakres niezbędnych zmian Umowy zostanie każdorazowo dostosowany do okoliczności jakie 

wystąpiły i spowodowały konieczność jej zmiany. Zmiana Umowy nie może modyfikować ogólnego 

charakteru Umowy, w stosunku do Umowy zawartej z Wykonawcą.  

7. Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie. Wniosek o zmianę 

postanowień Umowy powinien być złożony w formie pisemnej. Złożenie wniosku, stanowi warunek 

umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy.  

8. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych 

zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

 

XII. CZAS TRWANIA UMOWY. PRAWO ODSTĄPIENIA 

§ 12 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 12 miesięcy, liczony od dnia 

podpisania umowy (w przypadku wątpliwości lub niejednoczesnego podpisania umowy przez Strony 

–  od daty później złożonego podpisu) lub do momentu wypłacenia w całości (wyczerpania) 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy (ceny brutto), o którym mowa w § 6 ust. – w zależności od tego, 

które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w 

Kodeksie Cywilnym. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

 

1. Integralną częścią umowy są: 

a. Załącznik nr 1 – Specyfikacja  Warunków Zamówienia, 

b. Załącznik nr 2 - załącznik nr 1 do SWZ „Formularz Oferty” 



9 
 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności) nie może dokonywać 

przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy 

będzie rozpatrywał Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zm.). 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


