Załącznik nr 4 do SWZ
Wzór umowy
zawierający projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy dotyczy Zadanie 1, 2.
UMOWA DZP 3320.

.22

zawarta w dniu ………..………….. w Zamościu pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu, adres: ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22 – 400 Zamość wpisanym do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922–22–92–491, zwanym w treści umowy
Zamawiającym, w imieniu którego działa:
……………………………………………………………………………………………………………………..

a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa/ją:
......................................................................................................................................................
Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.
zm.) - dalej Prawo zamówień publicznych, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ...................... r.
Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa pieczywa, dalej „Przedmiot
umowy”, dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu, w ilościach określonych w załączniku do niniejszej umowy.
2. Stopień realizacji umowy uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji innych ilości
poszczególnych produktów, niż określone w Załączniku do niniejszej umowy, przy czym
suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć wartości umowy określonej
w § 4 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość realizacji umowy
w mniejszym zakresie niż to wynika z ilości określonych w Załączniku do niniejszej
umowy. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji
Umowy będzie obejmowało nie więcej niż 20% wartości brutto umowy określonej w § 4
ust. 1.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w wypadku zamówienia przez
Zamawiającego mniejszej ilości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 niż ilości

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
DZP 3320.57.21 wzór umowy

Strona 1 z 8

wynikające z załącznika do niniejszej Umowy, w szczególności roszczenia
o wynagrodzenie czy odszkodowanie.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej
staranności i oświadcza, że dysponuje doświadczeniem zawodowym, zasobami
technicznymi i kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania
Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji
Umowy, a w szczególności do udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji
dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej
przez Zamawiającego.
§ 2.
1. Dostawy Przedmiotu umowy będą odbywały się przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy
licząc od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania łącznej wartości wynagrodzenia
brutto za całość przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1, w zależności od tego, co
nastąpi wcześniej. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy szczegółowy skład
surowcowy oferowanego Przedmiotu umowy ze wskazaniem obecnych alergenów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Przedmiotu umowy na własny koszt
i ryzyko codziennie przez 7 (siedem) dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli.
Zamawiający wymaga:
1) od poniedziałku do soboty – dwóch dostaw, pierwsza dostawa w godzinach 6oo - 630 ,
druga dostawa w godzinach 15oo - 1530,
2) w niedzielę tylko jednej dostawy w godzinach 6oo – 630.
3. Dostawy na dni wolne (świąteczne, ustawowo wolne od pracy z wyłączeniem niedziel)
będą realizowane w poprzedzające dni robocze. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się zabezpieczyć dostarczone pieczywo przed wysychaniem np. foliować
szczelnie kosze. Bułki muszą być zapakowane w szczelne woreczki po min. 30 bułek.
4. Zamawiający będzie określał na bieżąco, odrębnymi zamówieniami przekazywanymi
Wykonawcy drogą elektroniczną asortyment i ilości zamawianego Przedmiotu Umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 1. Zamówienie dotyczące dostawy pierwszej będzie składane
z jednodniowym wyprzedzeniem, natomiast zamówienie dotyczące dostawy drugiej
w danym dniu do godz. 12oo.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw środkami transportu zgodnymi
z wymaganiami sanitarnymi. Opakowania transportowe muszą zabezpieczać produkt
przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, muszą być wykonane z materiału
dopuszczonego do kontaktu z żywnością, czyste, bez obcych zapachów i uszkodzeń.
Sposób pakowania dostaw musi być zgodny z zasadami HACCAP.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy, którego pochodzenie
jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru.
Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez
Zamawiającego zamówieniu na dostawę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego ze złożonym
zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy,
nie tracąc przy tym prawa do naliczenia kary umownej za zwłokę, o której mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1.
8. Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe (poprzez wymianę) i ilościowe
(poprzez uzupełnienie) dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w dniu
reklamowanej dostawy w ciągu 5 godzin od zgłoszenia reklamacji.
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9. Trzykrotna reklamacja ilościowa lub jakościowa danego rodzaju asortymentu upoważnia
Zamawiającego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanych dostaw. W takim
przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania
umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem
umowy, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu u innego
sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej
umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

1.

2.

3.

4.

§ 4.
Za dostawę Przedmiotu umowy będą stosowane ceny jednostkowe zgodne
ze złożoną ofertą cenową, tj. określone w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym
jej integralną część.
Łączną cenę netto bez podatku VAT za dostawę Przedmiotu umowy ustala się
w wysokości …….................. słownie:......................................................…
Łączną cenę brutto z podatkiem VAT za dostawę Przedmiotu umowy ustala się
w wysokości ...................... słownie: .................................................................……….
Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1, obejmują wszelkie koszty poniesione
przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy i zawierają
w szczególności wartość Przedmiotu umowy, obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie
koszty związane z dostawą Przedmiotu umowy do Zamawiającego.
Ceny, o których mowa w ust. 1 nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania
Przedmiotu umowy, za wyjątkiem okoliczności określonych w §9. Podwyższenie cen
w stosunku do oferty upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy. Obniżenie cen może
nastąpić w każdym czasie bez względu na przyczynę obniżenia i nie wymaga aneksu
do umowy.
Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie
w przypadku gdy łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania
niniejszej Umowy nie osiągnie maksymalnej wartości, o której mowa w ust. 1,
w szczególności roszczenia o wynagrodzenie czy odszkodowanie.
§ 5.
1. Za zrealizowane dostawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone
jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w Załączniku
do niniejszej umowy oraz faktycznie dostarczonych ilości Przedmiotu umowy.
2. Podstawą zapłaty za dostarczony Przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona
faktura VAT.
3. Zapłata będzie następować w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury do Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia przysługuje wyłącznie za rzeczywiście dostarczony i odebrany
przedmiot umowy. W przypadku, gdy suma poszczególnych zamówień nie
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wyczerpuje kwot, o których mowa w § 4 ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje
jakiekolwiek dodatkowe roszczenie o zapłatę.
§ 6.
Wykonawca nie może przelać na inną osobę swych wierzytelności wynikających
z niniejszej Umowy. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela
Zamawiającego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu
zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 7.
Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę kary umowne
w następujących przypadkach i wysokości:
1) 0,2% wartości brutto danej dostawy za każdą godzinę zwłoki w dostawie ponad
termin, o którym mowa w § 2 ust. 2, jednak nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż
10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;
2) 0,2% wartości zareklamowanych przez Zamawiającego produktów za każdą
godzinę zwłoki w wymianie produktu, bądź uzupełnieniu ilości ponad termin,
o którym mowa w § 2 ust. 8, jednak nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 10%
łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;
3) w przypadku niedostarczenia wraz z pierwszą dostawą szczegółowego składu
surowcowego oferowanego Przedmiotu umowy ze wskazaniem obecnych
alergenów, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień
zwłoki;
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust.1.
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje wygaśnięcia
obowiązku Wykonawcy do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych
i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1 pkt 1-3 umowy.
W przypadku gdy wskutek niedostarczenia przez Wykonawcę wraz z pierwszą dostawą
szczegółowego składu surowcowego oferowanego pieczywa ze wskazaniem obecnych
alergenów, na Zamawiającego zostałaby nałożona jakakolwiek kara administracyjna
przez uprawnione organy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającemu
wynikłej z tego tytułu szkody.
W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający
ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Suma nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 40% łącznej wartości brutto
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 8.
Co najmniej trzykrotne niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę
tj. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem asortymentu bądź ilości
realizowanie dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości
dostarczanych produktów dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust. 1 pkt 4.
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W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie wyłącznie z tytułu faktycznie zrealizowanej części Umowy.
§ 9.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem (z wyłączeniem przypadku
obniżenia cen na przedmiot umowy).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu świadczeń Wykonawcy ponad
wynikający z niniejszej umowy z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania
umowy. W takim przypadku zmiana wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie
przekroczy 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,
a wydłużenie terminu obowiązywania – 3 miesiące licząc od określonej w § 11
pierwotniej daty zakończenia jej obowiązywania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:
1) stawek podatku od towarów lub usług lub podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
- jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1) – 4), będą miały wpływ na koszty wykonania
umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach
określonych w poniższych ustępach, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie
przepisów, z których wynikają wyżej wymienione zmiany.
4. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych
w ustępie poprzedzającym, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej stronie
pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierającego co najmniej:
1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie
zmian) oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania
zamówienia i dokładne określenie wysokości zmiany tych kosztów,
2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem
szczegółowej kalkulacji kwoty, o jaką wynagrodzenie ma ulec zmianie,
3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji
przedmiotu umowy (nie wcześniej niż data wejścia w życie właściwych przepisów,
z których wynikają wyżej wymienione zmiany).
5. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Wykonawca,
zobowiązany jest on załączyć do wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym,
dokumenty uzasadniające zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz wysokość tej
zmiany, w szczególności:
1) Pisemne zestawienie części przedmiotu umowy, do których zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaru i usług lub podatku akcyzowego, wraz
z określeniem wynagrodzenia netto i brutto za wykonanie tej części przedmiotu
umowy (tak przed, jak i po zmianie) – w przypadku przesłanki, o której mowa
w ust. 3 pkt 1;
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2) Pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji
umowy (ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie
lub wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie),
do których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wraz
z określeniem części wynagrodzenia każdego z tych pracowników odpowiadającej
zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w przypadku
przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2;
3) Pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji umowy
(ze wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie) podlegających
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu,
do których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o zasadach podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisów
o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wraz z podaniem
kwot składek uiszczanych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
oraz określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób odpowiadającej
zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu – umowy – w przypadku
przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 3;
4) Pisemne zestawienie uwzględniające uzasadnioną sumę wzrostu kosztów realizacji
zamówienia publicznego, wynikającą z wpłat dokonywanych przez Wykonawcę
do pracowniczych planów kapitałowych wraz z podaniem podstawy oraz sposobu
wyliczania ww. kosztów – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4.
6. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest
on uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 3, mają wpływ
na koszty wykonania zamówienia, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień,
o których mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania
Zamawiającego. W przypadku uchybienia wyznaczonemu terminowi, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki.
7. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zmianie nie ulegnie
wynagrodzenie netto, natomiast wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwotę
wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.
Zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanego
od dnia, od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy
(nie wcześniej niż od daty wejścia w życie właściwych przepisów) oraz wyłącznie do
części przedmiotu umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towarów i usług lub podatku akcyzowego.
8. W przypadku przesłanek, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, zmianie ulegnie wyłącznie
wynagrodzenie należne za wykonanie tych części przedmiotu umowy, w odniesieniu
do których nastąpiła zmiana kosztów Wykonawcy w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej, zmieniających zasady podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawek
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zmieniający zasady
dokonywania przez podmioty zatrudniające i zarazem uczestniczące w wykonaniu
zamówienia publicznego, wpłat na pracownicze plany kapitałowe, od dnia, od którego
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zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy (nie wcześniej niż
od daty wejścia w życie właściwych przepisów).
9. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot
umowy, do wysokości nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie
do wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu umowy.
10. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom wykonującym przedmiot umowy,
podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu
zdrowotnemu. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zadaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
11. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych, w odniesieniu do osób przez niego
zatrudnionych wykonujących przedmiot umowy i objętych pracowniczymi planami
kapitałowymi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdanie poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu umowy.
12. Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu
okoliczności wskazanych w ustępie 3, ma prawo odmowy wyrażenia zgody
na proponowaną zmianę, odpowiednio w całości lub części, wyłącznie jeżeli Strona
wnioskująca nie wykazała w sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości
zmiany kosztów realizacji umowy, w szczególności zaś gdy zmiana przepisów
w zakresie wskazanym w ust. 3 nie ma wpływu na zmianę kosztów realizacji umowy.
13. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany
wynagrodzenia z powodu okoliczności wskazanych w ust. 3, ma obowiązek
przedłożenia Stronie wnioskującej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem,
w jakim zakresie wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę oraz uzasadnieniem odmowy
uznania zasadności wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak
złożenia w wymaganym terminie odpowiedzi na wniosek jest równoznaczny z jego
akceptacją w całości. Termin, o którym mowa w niniejszym ustępie uważa się
za dochowany wówczas, gdy przed jego upływem odpowiedź na wniosek zostanie
nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe.
14. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody
na wnioskowaną zmianę, w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi
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na wniosek lub upływu terminu na przedłożenie odpowiedzi na wniosek zgodnie
z ust. 13.
15. W przypadku niezrealizowania Umowy pod względem ilościowym, strony
dopuszczają możliwość wydłużenia jej obowiązywania maksymalnie do sześciu
miesięcy, licząc od określonej w § 11 pierwotnej daty zakończenia jej obowiązywania.
16. Nie stanowi zmiany niniejszej Umowy zmiana danych teleadresowych Stron i jest ona
dokonywana poprzez oświadczenie na piśmie złożone drugiej Stronie o dokonaniu
zmiany.
§ 10.
1. W razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1
pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11.
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. …………….., przez okres 18 miesięcy
tj. do dnia ………….. r. lub do wyczerpania łącznej wartości brutto za całość Przedmiotu
Umowy, określonej w § 4 ust. 1, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
§ 12.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz.
1740).
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie
o zmianie adresu swojej siedziby oraz adresu dokonywania doręczeń. W przypadku braku
takiej informacji, wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany
w niniejszej Umowie będą uznawane za doręczone..
§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:
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