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Dot. części 6,9 i 17 

UMOWA NR ………….  

w dniu ……………2019 r. w Lublinie pomiędzy …………………………………………………… , 

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowanym przez 

 

1. ………………………………. 

 

a ………………………….. działającą (-ym) na podstawie wpisu do ………… pod numerem …………, 

zwaną  (-ym) w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,  reprezentowaną  (-ym) przez: 

 

1. ……………………………………………………………… 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp na:  

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, 

laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, 

laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła 

laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, 

rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów 

eksploatacyjnych 
Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, 

zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. 

Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 

Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych 

wzbogaconych mikrobiologicznie”. Umowa nr BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 

Środki własne Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie sprzedać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

……………………………………………. spełniające warunki określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w 

złożonej ofercie i Opisem przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy (oferta wraz z Opisem przedmiotu 

zamówienia/Formularz cenowy – załącznik nr 2  do umowy), zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Łączną ilość poszczególnego rodzaju asortymentu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia 

określa Załącznik 1 i 2 do Umowy. Podana ilość asortymentu jest ilością szacunkową. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej (nie więcej niż 50%) ilości towaru lub rezygnacji z 

niektórych produktów, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, 

które to ograniczenie nie uznaje się za odstąpienie od umowy – nawet częściowe i nie może stanowić 

podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy. Zamówienie 

mniejszej ilości produktów nie będzie miało wpływu na wysokość cen jednostkowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych towaru pomiędzy 

pozycjami asortymentowymi zawartymi w Załączniku nr 2 do umowy, czyli poza sytuacjami opisanymi 

w ust. 2, zwiększenia (nie więcej niż 50%) zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym,  

pod warunkiem że nie spowoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto, o której mowa w § 4 umowy. 

Limitem określającym górną granicę dostaw w ramach niniejszej umowy jest jej wartość określona w § 4 

umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach 

w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod 

warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zmianie. 

6. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia 

cen przez producenta. Wykonawca gwarantuje, że ceny jednostkowe netto oferowanych produktów nie 

ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości poszczególnych produktów w ujęciu 

asortymentowym, nie powodujące zwiększenia łącznej wartości brutto, nie stanowi zmiany warunków 

umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

8.  Koszty dostawy wraz z kosztami opakowania i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

9. Przedmiot umowy będzie dostarczony w opakowaniu zabezpieczonym  przed uszkodzeniem  

w czasie transportu. 

10. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zawiera produkty pełnowartościowe, niebędące próbkami,  

nie będące uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, pochodzą z bieżącej produkcji, posiadają wymagane 

prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, są nieobciążone prawami 

osób lub podmiotów trzecich. 

11. Zamawiający wymaga dostarczania produktów w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 

oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. Wykonawca powinien każdorazowo oznaczać jednostkowe opakowanie produktu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym z odpowiednią informacją o temperaturze transportu i magazynowania.   

13. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców*/ z 

udziałem podwykonawców: ……………………………………* (nazwa i adres podwykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierza wykonanie 

określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 2 
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1. Termin realizacji – maksymalnie 24 miesiące od dnia podpisania umowy.  

1.1. W przypadku zrealizowania przedmiotowej umowy w zakresie wartości umowy brutto i/lub 

dostaw produktów (zamawianych ilości) określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy  

w terminie wcześniejszym niż 24 miesiące od dnia podpisania – umowa wygasa automatycznie.  

1.2. Termin obowiązywania umowy może ulec skróceniu w razie wyczerpania 60% wartości umowy  

i braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego na realizację 100 % wartości umowy co nie może 

stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy. 

2. Wykonanie umowy, tj. dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie ……. dni od dnia złożenia 

zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem, niezależnie od wielkości zamówienia. 

3. Realizacja dostaw do umowy odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych 

składanych przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca, najpóźniej wraz z dostawą odczynników zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

karty charakterystyki w rozumieniu obowiązującego prawa na adres e:mail 

……………………………………. . Po każdej aktualizacji charakterystyki, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć jej aktualną wersję, nie później niż w terminie dostawy przedmiotu umowy na adres 

e:mail: …………………………. . 

4. Wykonawca w zakresie części 6 i/lub 9 i/lub 17. zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 

24h, 7 dni w tygodniu ) do aktualnych kart charakterystyki produktu na swojej stronie 

internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową na 

e:mail: ………………………….  lub w formie wydrukowanej. 

5. Wykonawca w dniu otrzymania zamówienia od Zamawiającego zobowiązuje się do mailowego 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za 

realizację umowy wskazanej w §7 umowy) i podaje przewidywany termin dostawy. Strony przyjmują 

za datę zamówienia, dzień, w którym zamówienie zostało złożone. 

6. W dniu nadania (wysłania) towaru wg zamówienia do realizacji, Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać informacje dotyczące dostawy na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację 

umowy, (w przypadku przesyłki kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do przesłania informacji z 

numerem listu przewozowego umożliwiającego monitorowanie statusu przesyłki).  

7. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu umowy 

nie później niż na 1 dzień roboczy przed dostawą.  

8. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona jego odbioru, który nastąpi poprzez 

podpisanie przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru z 

zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu umowy, jeżeli upłynął 

termin, o którym mowa w ust. 1. 

§ 3 
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1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), liczonych od dnia podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru. 

2. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru  przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 

udzielonych przez producentów produktów dostarczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej wraz  

z dostarczeniem przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że produkty stanowiące przedmiot umowy spełniają wymagania 

pozwalające na kontynuację badań, bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), 

w tym np. kalibracji urządzeń, nabycia dodatkowych odczynników i/lub innych materiałów 

zużywalnych. 

5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek: 

a) pokrycia (poniesienia) wszelkich szkód (kosztów naprawy) powstałych w urządzeniach (aparaturze) 

posiadanej przez Zamawiającego w wyniku użycia (zastosowania) dostarczonych przez Wykonawcę 

produktów równoważnych, a stwierdzonych na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis 

producenta uszkodzonego urządzenia (aparatury) 

b) dostarczenia Zamawiającemu zamiennej partii produktów zgodnych z zamówieniem na zasadach 

określonych w § 5 ust. 2 lit. b) w związku z § 5 ust. 3. 

§ 4 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

    netto: …………….   (słownie: ……………………………………….. ) 

    VAT: ……………  (słownie: ………………………………………….) 

    Brutto: …………..   (słownie: ……………………………………………) 

2. Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytą realizacją 

przedmiotu umowy w tym w szczególności koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas 

transportu, gwarancji, jak również ewentualne koszty cła i odprawy celnej oraz wszelkie należne opłaty   

i podatki, w tym podatek VAT. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń dokument stwierdzający ilość i rodzaj 

dostarczonego przedmiotu umowy. 

4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą następowały według faktycznej ilości  

i rodzaju dostarczonych produktów po cenach jednostkowych zawartych w Opisie przedmiotu 

zamówienia/Formularzu cenowym.  

5. Wykonawca winien wystawić fakturę obejmującą przedmiot umowy dostarczony w ramach danej 

partii.  Przez partię przedmiotu umowy Zamawiający rozumie jedno zamówienie. 

6. Faktura, której załącznikiem będzie protokół odbioru, wystawiona będzie na ……………,   

NIP: ………………………………. . 
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7. Po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury wraz z załącznikiem, zgodnie z ust. 4, Zamawiający 

zapłaci należność wynikającą z tej faktury  przelewem na konto Wykonawcy – w terminie 30 dni, 

licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

8. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN). 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo do bezzwłocznego zgłaszania reklamacji w przypadku dostarczenia produktów 

niespełniających wymogów zawartych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji dotyczących: 

a) braków ilościowych w terminie 3 dni roboczych 

b) wad jakościowych i/lub prawnych w terminie 7 dni roboczych  

licząc od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną oraz powiadomienia 

Zamawiającego w ww. terminach o wyniku rozpatrzenia faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku 

braku reakcji ze strony Wykonawcy po upływie ww. terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną  

w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany (dostawy) produktów na zgodne z niniejszą umową,  

co do których wniesiona została przez Zamawiającego reklamacja, na własny koszt w terminie  

nie przekraczającym 14 dni licząc od terminu rozpatrzenia reklamacji lub upływu terminu na jej 

rozpatrzenie. 

4. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy tej samej partii reklamowanych 

produktów oraz w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 

może – bez dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w wykonaniu umowy, tj. dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 

0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,  za każdy dzień 

opóźnienia, przy czym łączna kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;  

b) za opóźnienie w wymianie produktów na zgodne z wymogami umowy w sytuacji określonej 

w § 5 ust. 3 umowy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, przy czym łączna kara umowna z tego tytułu nie może 

przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;  

c) za opóźnienie w wymianie produktów na zgodne z wymogami umowy w sytuacji określonej 

w § 3 ust. 5 umowy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
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umowy, za każdy dzień opóźnienia, przy czym łączna kara umowna z tego tytułu nie może 

przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;  

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, jak również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w § 4 ust. 5 przysługują odsetki 

ustawowe. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie  

bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku jeżeli:  

a) Wykonawca nie dostarczył produktów po wezwaniu przez Zamawiającego do wykonania umowy  

w przypadku opóźnienia w dostawie produktów; 

b) Wykonawca powtórzył wadliwą lub niezgodną z umową dostawę tej samej partii reklamowanych 

produktów; 

c) bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 3  

d) jeżeli w sytuacji zaistnienia przesłanek wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, 

wymiana ta nie nastąpi w terminie 14 dni - w takiej sytuacji odstąpienie może nastąpić  

w odniesieniu do tego odczynnika, którego wada dotyczy.  

6. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo zrealizować  

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia  

od umowy. Odstąpienie nastąpi na piśmie z podaniem uzasadnienia. 

7. Uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania umowy na zasadach określonych w ust. 5 może zostać 

zrealizowane niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1. 

8. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn leżących po jego stronie. 

Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7 

1. Przedstawicielami upoważnionymi do realizacji umowy oraz nadzoru nad jej realizacją są: 

a) ze strony Wykonawcy - ……………………….……; tel.:....................................; e:mail: ……………..... 

b) ze strony Zamawiającego - …………………………; tel.:....................................; e:mail: ………………. 

2. Zamawiający informuje, że wymieniona do kontaktu osoba z ramienia Zamawiającego została 

poinformowana o fakcie jej wyznaczenia jako osoby do kontaktu. 

 

§ 8 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że: 

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana 

Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, www.ipan.lublin.pl 

2.     Instytut – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu 

zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe. 

3.     Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Instytucie sprawuje Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: k.kajdrowicz@ipan.lublin.pl Dodatkowe 

dane osobowe Inspektora są dostępne na www.ipan.lublin.pl 

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a po zawarciu umowy również  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.  

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat  

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krótszy jednak niż cały czas trwania umowy 

7.     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

8.     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9.     Posiada Pani/Pan: 

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania  

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi  

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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• nie przysługuje Pani/Panu: 

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

§ 9 

1. Zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w następujących sytuacjach: 

a) zmiana obowiązujących, w dacie zawarcia umowy, przepisów, których regulacje wpływają na prawa  

i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 

b) zmiana przepisów dotyczących podatku od towaru i usług; 

c) wprowadzenia nowej technologii i/lub zaprzestania produkcji produktów objętych umową, Zamawiający 

dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych; 

d) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu 

umowy; 

e) wprowadzenia nowej technologii pozwalających na zastąpienie produktu o wyższej jakości niż w umowie 

przy zachowaniu ceny; 

f) zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowań na mniejsze pod warunkiem przeliczenia i 

zaokrąglenia zawartości do pełnych opakowań (w górę), w taki sposób, aby zostało zrealizowane 

zapotrzebowanie Zamawiającego lub nazwy producenta produktu objętego umową; 

g) konieczność zmiany osób przewidzianych do wzajemnego współdziałania lub wykonania przedmiotu 

umowy; 

h) nie wyczerpania ilości i / lub wartości umowy w terminie jej obowiązywania – wówczas w drodze aneksu 

można przedłużyć umowę jednorazowo, maksymalnie o 6 miesięcy, do wyczerpania ilości przedmiotu 

umowy i wartości; 

i) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy; 

j) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

k) zaistnienia innych okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można  

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

l) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i 

niemożliwego do zapobieżenia; 

ł) dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust.1 Pzp. 
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2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie 

obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin 

wprowadzenia. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich 

nieważności. 

§ 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności  

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także  w zakresie prawa  

do wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

 

§ 11 

Umowa niniejsza podlega polskiemu prawu, a w sprawach w niej nie uregulowanych mają zastosowanie: 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz Kodeks Cywilny, a w sprawach formalno – prawnych przepisy 

Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 

 

§ 12 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy Strony poddają do rozpatrzenia 

Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach nie zawierających 

żadnych poprawek ani skreśleń, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Integralną część umowy stanowi: 

Załącznik nr 1 – SIWZ 

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz Opisem Przedmiotu Zamówienia/Formularzem cenowym; 

 

 

WYKONAWCA :                        ZAMAWIAJĄCY:  

 

 


