Załącznik nr 6
G.XIII.2310-150/17

WZÓR UMOWY
UMOWA nr …/…
Zakup materiałów biurowych dla sądów apelacji łódzkiej.
zawarta w dniu ………………. pomiędzy
Sądem Apelacyjnym w Łodzi, 90-136 Łódź, ul. G. Narutowicza 64,
NIP: 725 10 28 838, REGON: 004313575 reprezentowanym przez:
Michała Markiewicza - Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a:
………………………………………………….., ul. ………………, …..-……. ………………,
tel. +48 (…..) ……………, + 48 ……………..,
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
…………………………………

–

……………………….,

na

podstawie

pełnomocnictwa

nr ………………………., udzielonego w dniu ………………………. r. i nieodwołalnego do dnia
zawarcia niniejszej umowy,
Zarejestrowaną w ……………….……………………… pod numerem KRS: …………………….,
NIP: …………………., REGON: ………………,
dalej wspólnie zwanych Stronami.

§1
1.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup
materiałów biurowych dla sądów apelacji łódzkiej” na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej ustawą Pzp.

2.

Strony przyjmują następujące znaczenie określeń użytych w umowie:
a) jednostki sądownictwa – jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego z terenu
apelacji łódzkiej, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 do umowy;
b) dostarczenie materiałów biurowych - transport, ubezpieczenie na czas transportu,
rozładunek, wniesienie asortymentu do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanego/-ych
przez przedstawiciela/-li danej jednostki sądownictwa – na koszt i ryzyko Wykonawcy;
c) dni robocze - dni od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
d) odbiór ilościowy – stwierdzenie zgodności ilościowej, poszczególnego asortymentu
z zamówieniem częściowym;

1

Załącznik nr 6
G.XIII.2310-150/17

e) zamówienie

częściowe

–

zamówienie

sukcesywne

dokonane

przez

jednostkę

sądownictwa w czasie trwania umowy; wskazujące ilość i asortyment o parametrach
jakościowych wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy
f)

odbiór jakościowy – stwierdzenie zgodności jakościowej, z postanowieniami umowy,

§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów biurowych wskazanych w Załączniku nr 2 do
umowy dla sądów apelacji łódzkiej, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 do umowy, zgodnie
z Formularzem ofertowym wykonawcy, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
2. Rodzaj, parametry oraz ceny jednostkowe brutto przedmiotu umowy określa Formularz
cenowy Wykonawcy, który niniejszym stanowi Załącznik nr 2 do umowy i jest jej integralną
częścią.
3. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu
o max. 30 % umowy, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W tym
przypadku

Wykonawcy

będzie

przysługiwało

tylko

wynagrodzenie

wynikające

ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne
roszczenia.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do jednostek sądownictwa,
opakowany i oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym
i rodzajowym bez konieczności naruszania opakowania.
2. Realizacja przez wykonawcę przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, partiami
według bieżących zapotrzebowań jednostek sądownictwa, do siedzib jednostek sądownictwa
wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy w terminie ….. dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia (liczone od następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia),
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, zgodnie ze złożoną ofertą
wykonawcy.
3. Minimalna wartość jednorazowego zamówienia składanego przez jednostkę sądownictwa
będzie wynosić ……… zł brutto zgodnie z ofertą wykonawcy, a zamówienia będą składane
przez daną jednostkę sądownictwa nie częściej niż raz na 5 dni roboczych (od poniedziałku
do piątku).
4. Dla

ostatniego

zamówienia

danej

jednostki

sądownictwa,

zgodnie

ze

złożonym

zapotrzebowaniem, którego wartość nie osiągnie kwoty wskazanej w ust. 3, dostawa taka
zrealizowana zostanie jednorazowo.
5. Zamówienia złożone przez jednostkę sądownictwa po godzinie 15:00 uznawane będą jako
złożone następnego dnia roboczego.
6. W celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca odbiera zamówienia składane przez jednostki
sądownictwa za pośrednictwem systemu informatycznego Zamawiającego, które to będą

2

Załącznik nr 6
G.XIII.2310-150/17

spływać na podane przez Wykonawcę adresy mailowe: …………………….. i dalej określane
jako „zamówienia częściowe”.
7. Wykonawca zobowiązuje się przesłać na adres poczty elektronicznej jednostki składającej
zamówienie częściowe, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, potwierdzenie otrzymania
takiego zamówienia z datą wskazaną w zamówieniu.
8. Potwierdzeniem realizacji zamówienia częściowego będzie sporządzenie protokołu odbioru
ilościowo-jakościowego

podpisanego

przez

upoważnionego

przedstawiciela

jednostki

sądownictwa będącej odbiorcą oraz upoważnionego przedstawiciela dostawcy.
9. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w SIWZ, w szczególności z Załącznikiem nr 2 do umowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz wysokiej jakości.
10. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych
w niniejszej umowie, Załączniku nr 2 do umowy lub wadliwego, Wykonawca na swój koszt
dokona jego wymiany na właściwy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (mailem
na adres: …………lub faxem na nr: ……………….) dokonanego przez jednostkę
sądownictwa.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć katalog oferowanych produktów w formie i formacie
uzgodnionym z Zamawiającym oraz zdjęcia oferowanych produktów w formacie JPG lub
JPEG, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy.
§4
1. Umowa będzie realizowana sukcesywnie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej
niż od dnia 01.03.2018 roku do dnia 28.02.2019 roku z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt. 2)
niniejszej umowy.
2. W przypadku niewyczerpania w całości zawartej umowy, na podstawie oświadczenia
Zamawiającego termin określony powyżej może ulec wydłużeniu, jednak na okres nie dłuższy
niż 90 dni.
§5
1.

Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy
w wysokości ………………….zł (słownie: …………….złotych 00/100) brutto, w tym VAT……..

2.

Strony ustalają ceny jednostkowe za dostawę materiałów biurowych zgodnie z Formularzem
cenowym będącym Załącznikiem nr 2 do umowy.

3.

Za datę wykonania zamówienia częściowego do poszczególnych jednostek sądownictwa
przez wykonawcę, uznaje się datę odbioru jakościowego i ilościowego bez zastrzeżeń.

4.

Wynagrodzenie oraz ceny jednostkowe pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją przedmiotu umowy co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługują w stosunku
do Zamawiającego ani jednostek sądownictwa żadne dodatkowe roszczenia z tego tytułu.
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5.

Faktura za zamówienie częściowe wystawiona zostanie na właściwą jednostkę sądownictwa
będącą płatnikiem zgodnie z wykazem zawierającym dane płatników, stanowiący Załącznik
nr 3 do umowy.

6.

Podstawą wystawienia faktury na właściwą jednostkę sądownictwa będącą płatnikiem jest
podpisanie

przez

osoby

upoważnione

ze

strony

jednostki

sądownictwa

będącej

odbierającym, dla której jednostka ta jest płatnikiem protokołu odbioru zamówienia
częściowego, bez zastrzeżeń. Wraz z prawidłowo wystawioną fakturą Wykonawca
przekazuje jednostce sądownictwa będącej płatnikiem zatwierdzone kopie protokołów
odbioru ilościowo-jakościowego, o których mowa w § 3 ust. 8.
7.

W przypadku zmiany płatnika Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informację
o zmianie płatnika.

8.

Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy
……………./nr rachunku bankowego/……………, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez właściwą jednostkę sądownictwa będącą płatnikiem, prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8 dla
każdej lokalizacji, dla której jednostka ta jest płatnikiem.

9.

Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego
jednostki sądownictwa będącej płatnikiem.

10. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od jednostki
sądownictwa będącej płatnikiem odsetek ustawowych.
11. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz
cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich
bez pisemnej zgody Zamawiającego lub jednostki sądownictwa będącej dłużnikiem
wierzytelności.
12. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę, w której wynagrodzenie będzie
wyliczone według cen jednostkowych brutto, wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy.
13. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego
wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie zobowiązany przy
wystawianiu faktury do zastosowania stawki podatku od towarów i usług obowiązującej
w dacie wystawienia faktury, przy czym zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
brutto przewidzianego w umowie.
§6
1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania
protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy, chyba że producent przedmiotu umowy
udziela dłuższej gwarancji.
2. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady
i uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania.

4

Załącznik nr 6
G.XIII.2310-150/17

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ukryte dostarczonego przedmiotu umowy i jest
odpowiedzialny za jego wymianę na wolny od wad, w szczególności w przypadku
stwierdzenia przez jednostkę sądownictwa cech wskazujących na utratę przez dostarczony
przedmiot umowy przydatności do użycia, innych niż przewidziane przez producenta jako
właściwych dla danego produktu, a ujawniających się mimo przechowywania i użytkowania
zgodnie ze wskazówkami producenta zawartymi na opakowaniu.
4. Termin wymiany przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad w okresie gwarancji nie
może przekroczyć 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez jednostkę sądownictwa
informacji o wadliwym produkcie mailem na adres: ………..…….. W przypadku, gdy
wymieniony produkt nie spełni w/w, wymagań, Wykonawca, na żądanie jednostki
sądownictwa wymieni reklamowaną całą partię dostarczonego produktu w ciągu 5 dni
roboczych.
5. Korzystanie przez jednostki sądownictwa z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień
jednostek sądownictwa z tytułu rękojmi.
6. Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji
i rękojmi za wady pokrywa Wykonawca.
§7
1. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz jednostki sądownictwa będącej płatnikiem
zamówienia częściowego kary umowne liczone od wynagrodzenia brutto za dostawę
zamówienia częściowego wynoszące:
a)

2 % wartości brutto zamówienia częściowego, za każdy dzień opóźnienia w realizacji
zamówienia częściowego przedmiotu umowy;

b) 2 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji
zamówienia częściowego przedmiotu umowy objętego reklamacją lub gwarancją,
c)

2 % wartości brutto zamówienia częściowego należnego za wykonanie tej części
zamówienia częściowego, która została wykonana nieterminowo, za każdy dzień
opóźnienia w związku z terminem określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy; tzn.
Wykonawca zostanie obciążony karą wskazana w ppkt. c) za nie zrealizowanie całości
zamówienia częściowego; kara będzie liczona od wartości brutto niezrealizowanej części
zamówienia podstawowego.

3.

Zamawiający oraz jednostki sądownictwa mogą na zasadach ogólnych dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej
szkody lub szkody będą wynikiem zdarzeń nieobjętych odpowiedzialnością w formie kar
umownych.
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4.

Zamawiający oraz jednostki sądownictwa będące płatnikami mają prawo do naliczania kar
umownych, o których mowa w ust. 2-5, niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od
umowy z powodu tych samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar i niezależnie
od naliczenia kary za odstąpienie.

5.

W przypadku naliczenia kar umownych przez jednostki sądownictwa będące płatnikami
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

6.

Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.
§8

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych,
jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem
niniejszej umowy, co do których powziął podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi
tajemnicą przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną lub że jako takie są traktowane przez
Zamawiającego lub jednostki sądownictwa.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego
o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako objętą tajemnicą.
4. W trakcie realizacji umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się
do

wskazania

Zamawiającemu

zakresu

danych

lub

informacji

objętych

tajemnicą

przedsiębiorstwa.
5. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej
zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
§9
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
o każdej zmianie swojego adresu, a także adresów wskazanych w Załączniku
nr 3 do umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
2. Wykonawca

jest

zobowiązany

do

pisemnego

powiadamiania

Zamawiającego

o przewidywanej zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu
postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby Wykonawcy,
a także adresów zamieszkania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub
wspólników spółek osobowych (w przypadku, w którym Wykonawcy jest osoba fizyczną lub
spółką osobową lub konsorcjum takich podmiotów) w okresach: obowiązywania umowy,
gwarancji i rękojmi oraz niezakończonych rozliczeń umownych.
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3. Każda ze stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe
z powodu niewskazania drugiej stronie aktualnego adresu, pod rygorem uznania za
doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez którąkolwiek ze Stron.
§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem
§ 9 ust. 1 oraz § 11 ust. 3 .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy oraz w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności,
które pomimo zachowania należytej staranności podjęcia wszystkich działań w normalnym
zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec bądź się im przeciwstawić
w sposób skuteczny (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) pod warunkiem że:
a) działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostanie przez wykonawcę wykazane
za pomocą odpowiednich oświadczeń lub dokumentów;
b) zmiana terminu będzie polegać na jego wydłużeniu lub skróceniu o okres działania siły
wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy;
c) wykonawca zawiadomi zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej
niezwłocznie,

w

takim

przypadku

wykonawca

nie

ponosi

odpowiedzialności

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy
powstałe na skutek siły wyższej;
d) zmiana ta nie powoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2
umowy; Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba że ich
działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie umowy;
2) zmiana terminu realizacji zamówienia zgodnie z § 4 ust. 2;
3) zmiany podmiotu, na rzecz którego ma być dokonana dostawa częściowa lub likwidacji
podmiotu, na rzecz którego ma być dokonana dostawa częściowa lub utworzenia nowego
podmiotu, na rzecz którego ma być dokonana dostawa częściowa pod warunkiem, że:
a) wystąpią dodatkowe obiektywne potrzeby jednostki sądownictwa w tym zakresie
z uwagi na zmiany w sposobie organizacji, strukturze organizacji lub zasad prawnych
regulujących

funkcjonowanie

danej

jednostki

sądownictwa

powodującej

w szczególności konieczność utworzenia podmiotu niewymienionego w Załączniku
nr 3 do umowy, połączenia lub likwidacji podmiotów, na rzecz których ma być
dokonana dostawa częściowa wymienionych w Załączniku nr 3 do umowy, zmiana
nazw lub właściwości miejscowej jednostek sądownictwa, w zakresie w jakim po
ujawnieniu się przedmiotowych potrzeb jednostki sądownictwa, zmiany podmiotu, na
rzecz którego ma być dokonana dostawa częściowa lub likwidacji podmiotu, na rzecz
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którego ma być dokonana dostawa częściowa lub utworzenia nowego podmiotu, na
rzecz którego ma być dokonana dostawa częściowa, zmiany będą niezbędne do
prawidłowej i celowej realizacji umowy;
b) zmiana ta nie powoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2
umowy;
c) zmiana ta nie powoduje zmiany maksymalnego zakresu ilościowego dostaw w ramach
umowy.
4) zmiany miejsca świadczenia dostaw częściowych lub likwidacji miejsca świadczenia dostaw
częściowych lub utworzenia nowego miejsca świadczenia dostaw częściowych pod
warunkiem, że:
a) wystąpią dodatkowe obiektywne potrzeby jednostki sądownictwa w tym zakresie
z uwagi na zmiany w sposobie organizacji, strukturze organizacji lub zasad prawnych
regulujących
w

funkcjonowanie

szczególności

konieczność

danej

jednostki

utworzenia

sądownictwa

lokalizacji

dostaw

powodującej
niewymienionej

w Załączniku nr 3 do umowy, połączenia lub zniesienia lokalizacji dostaw wymienionej
w Załączniku nr 3 do umowy, w zakresie w jakim po ujawnieniu się przedmiotowych
potrzeb jednostki sądownictwa, zmiany miejsca dostaw lub utworzenie miejsca dostaw
lub likwidacji miejsca dostaw, zmiany będą niezbędne do prawidłowej i celowej
realizacji umowy;
b) zmiana ta nie powoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 2
umowy;
c) zmiana ta nie powoduje zmiany maksymalnego zakresu ilościowego dostaw w ramach
umowy;
5) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, pod warunkiem wystąpienia w trakcie
realizacji umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację
dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej
oraz pod warunkiem spełniania przez proponowany produkt parametrów nie gorszych niż
określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy; oraz pisemnym potwierdzeniem tych
parametrów przez Wykonawcę;
6) zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w przypadku zmiany lub
rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamówienia. /jeżeli dotyczy/
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7) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy oraz części zamówienia
wykonywanej przez podwykonawcę, wskazanych w § 12 ust. 1 umowy, każdorazowo
w przypadku zmiany podwykonawcy lub zakresu zamówienia wykonywanego przez
podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 12 ust.
6 umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz zmian cen jednostkowych,
o których mowa w § 5 ust. 2 umowy oraz nie spowoduje zmiany maksymalnego zakresu
ilościowego dostaw w ramach umowy.
8) w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
§ 11
1. Osobą

odpowiedzianą

za

realizację

umowy

ze

strony

Zamawiającego

jest:

………………………., tel: ………………, e-mail: ……………………… .
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….,
tel: ………………, e-mail: ……………………… .
3. Każda ze stron może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, informując o tym
pisemnie drugą stronę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy.
§ 12
1.

Wykonawca

powierza

wykonanie

następujących

części

(zakresu)

zamówienia

Podwykonawcy:
…………………………/wskazać część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem,
nazwa firmy podwykonawcy/ *jeżeli dotyczy/
2.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w wyniku którego zawarta
została niniejsza umowa, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca
powołał się na zasoby następujących Podwykonawców:
……………………………/wskazać część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem,
nazwa firmy podwykonawcy – *jeżeli dotyczy/

3.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace,
których wykonanie powierzył Podwykonawcom.

4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z Podwykonawcami.

5.

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

6.

Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku chęci dokonania zmiany
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, przekazać Zamawiającemu informacje zawierające
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dane

identyfikujące

Podwykonawców

i

część

(zakres)

zamówienia

objętego

podwykonawstwem, co stanowić będzie podstawę dokonania zmiany umowy.
§ 13
1.

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2.

Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
§ 14

1. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na
drodze polubownej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, rozstrzygać będą sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
2. Za

dzień

zaistnienia

sporu

uznaje

się

dzień

skierowanie

pisemnego

żądania

zadośćuczynienia roszczeniu jednej strony umowy przez drugą stronę umowy.
§ 15
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Załączniki do umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – Kserokopia Formularza ofertowego Wykonawcy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ)
Załącznik nr 2 – Kserokopia Formularza cenowego Wykonawcy (wg Załącznika nr 2 do SIWZ)
Załącznik nr 3 – Wykaz lokalizacji dostaw i płatników (wg Załącznika nr 4 do SIWZ)
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