Załącznik nr 9
Projekt
UMOWA
zawarta w dniu .………. 2016 r. w Poznaniu
pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu ,
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10, zwanym dalej „Zamawiającym”
który jest reprezentowany przez:
mgr Anna Matuszak-Jankowiak - Z-ca Kanclerza UEP
przy kontrasygnacie finansowej
mgr Lucyny Siateckiej
- Kwestora UEP
a
………………………………………………………….
z siedzibą w……………. przy ul. ……………………………. zarejestrowanym w ……………………, zwanym dalej w
tekście umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. Sukcesywna dostawa
wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów spożywczych oraz cateringowych-jednorazowych
w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku dla Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.Wykonawcę zamówienia wybrano w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o sygnaturze ZP/051/16, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015 r., poz. 2164)
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§2
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i sukcesywnego dostarczania oraz rozładunku w
miejsce wskazane przez Zamawiającego artykułów spożywczych i cateringowych jednorazowych
dla jednostek organizacyjnych do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w okresie od dnia
01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zgodnie z asortymentem i warunkami wskazanymi
w SIWZ i załącznikach do SIWZ lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 zgodnie z
ofertą Wykonawcy z dnia ……………………. 2016 roku oraz niniejszą umową z zastrzeżeniem § 3 ust.
3 lit. d).
Szczegółowy zakres dostaw będzie precyzowany każdorazowo w drodze odrębnego
zapotrzebowania ze strony Zamawiającego, które Wykonawca będzie realizował w ciągu ……….
dni/a roboczego od zgłoszenia zamówienia przez pracownika Działu Zaopatrzenia
(telefonicznego, bądź za pośrednictwem poczty e-mail lub przekazu faxem).
Na artykuły wymienione w załącznikach nr 5, 6 i 7 do SIWZ, który stanowi integralną część
umowy, obowiązywać będą ceny zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………… 2016 roku
przez cały okres związania umową.
Dostawy winny być realizowane w godzinach od 800 do 1500 w dniach pracy Zamawiającego.
Zamawiający nie ma obowiązku wyczerpania całego przedmiotu zamówienia (zastrzega sobie
możliwość zamówienia mniejszej ilości towaru lub rezygnacji z niektórych produktów), zaś
Wykonawca nie może z tego tytułu występować wobec Zamawiającego z jakimikolwiek
roszczeniami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w razie wyczerpania danej pozycji asortymentu
Zamawiający może go zamówić na tych samych zasadach w miejsce innego asortymentu
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objętego zamówieniem pod warunkiem nie przekroczenia kwoty łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy, na które opiewa niniejsza umowa.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów będących przedmiotem zamówienia:
wolnych od wad, świeżych, pełnowartościowych oraz pierwszej jakości, spełniających wymagania
określone w SIWZ i załącznikach nr 5,6 i 7 do SIWZ w oryginalnych, nienaruszonych, fabrycznie
zamkniętych opakowaniach, z etykietą zawierającą: nazwę (logo) producenta, nazwę handlową
artykułu, masę netto, datę produkcji i termin przydatności do spożycia.
Dostarczane w ramach zapotrzebowań bieżących produkty spożywcze (dotyczy części I, II, III)
będą spełniać odpowiednie wymogi jakościowe, określone w obowiązujących przepisach prawa
regulujących jakość produktów spożywczych.
W dacie faktycznego dostarczenia danego produktu Zamawiającemu, pozostały (do
wykorzystania) okres przydatności do spożycia nie może być krótszy aniżeli ¾ okresu pomiędzy
datą jego wyprodukowania a wskazaną na produkcie datą końcową przydatności do spożycia. Za
datę końcową przydatności do spożycia będzie się również uważać datę opisaną jako „najlepiej
spożyć (należy spożyć do) …….”.
Wykonawca zobowiązuje się:
a) realizować dostawy transportem własnym, na swój koszt i ryzyko,
b) do zapewnienia właściwego transportu przedmiotu zamówienia w sposób nieoddziałujący
negatywnie na przydatność do spożycia artykułów oraz ich walory użytkowe, odżywcze,
smakowe i jakościowe.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie
zabezpieczyć towar na czas przewozu.
Wykonawca, który zadeklarował w ofercie dostarczanie artykułów spożywczych oraz
cateringowych-jednorazowych pojazdami samochodowymi, spełniającymi normy środowiskowe
w zakresie emisji spalin, zobowiązuje się do dołączenia do niniejszej umowy wykaz numerów
rejestracyjnych ww pojazdów samochodowych.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana pojazdów samochodowych,
którymi przedmiot zamówienia będzie realizowany, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo
przed pierwszą dostawą nowym pojazdem przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające
utrzymania zadeklarowanej w ofercie lub wyższej normy o której mowa w pkt. 12.

§3
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez
obydwie strony.
2. Zmiany zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą
wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
3. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmiany dotyczące:
a) aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
b) zmianę dotyczącą dostarczanych artykułów spożywczych oraz cateringowychjednorazowych w sytuacji :
- gdy nastąpi wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta a dostępny będzie
artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (wycofanie danego
artykułu z produkcji przez producenta, Wykonawca musi pisemnie udokumentować),
- niedostępności na rynku artykułu objętego ofertą Wykonawcy (z innych powodów niż
wymieniony powyżej), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ
(niedostępność danego artykułu na rynku, Wykonawca musi pisemnie uzasadnić),
c) aktualizację treści wynikającą/powodowaną:

- ze zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- w przypadku, gdy niniejsza umowa ulegnie przedłużeniu w wyniku okoliczności wskazanych §3
ust. 3 lit. d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji: stawki podatku od
towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku od
towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W
takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki
podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi
wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy,
przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od
towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od
dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost
kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony
przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym
wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy
ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku
od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy.
Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie
wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto
pozostanie bez zmian.
- w przypadku, gdy niniejsza umowa ulegnie przedłużeniu w wyniku okoliczności wskazanych
§3 ust. 3 lit. d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji: zmian
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem
kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W takim przypadku
Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej złożyć do Zamawiającego
pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego
wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe
wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem
kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia
wynagrodzenia umownego brutto,
- w przypadku, gdy niniejsza umowa ulegnie przedłużeniu w wyniku okoliczności wskazanych
§3 ust. 3 lit. d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w sytuacji: zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez
Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; W takim
przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego
pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Umowy,
przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a
wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku
ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian
wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów
i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego
brutto.
d) w przypadku, gdy w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. nie zostanie

wykorzystana maksymalna kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy istnieje możliwość
przedłużenia terminu obowiązującej umowy; w takiej sytuacji strony mogą zmienić umowę w
następującym zakresie: termin zakończenia realizacji zamówienia ulegnie odpowiedniej
zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak na okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy i nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia ustalonego w § 5
pkt. 1.
4. W obydwu w/wymienionych pod lit. b) przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się do
uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych zamienników a po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiającego, do podpisania stosownego aneksu do umowy.
5. Powyższe nie uprawnia Wykonawcy do podwyższania ceny za zamienniki artykułów
spożywczych oraz cateringowych-jednorazowych.
6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3 powyżej.
2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
7. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§4
1. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjnoprawnej, o zmianie adresu lub osób uprawnionych do realizacji umowy. Zawiadomienie uważa się
za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie.
2. Każda ze Stron obowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej strony o każdej zmianie
danych teleadresowych, jaka nastąpi w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku
zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie
doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie
uważa się skuteczne.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą
przetargową Wykonawcy ustala się na kwotę:
a) dla części nr I - ……………….. zł brutto (słownie: …………..…………... zł brutto )
b) dla części nr II - …………….…. zł brutto (słownie: ………………..…….. zł brutto )
c) dla części nr III - …………….…. zł brutto (słownie: ………………..…….. zł brutto ).
2. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego całego przedmiotu zamówienia, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie dostarczone artykuły spożywcze i cateringowejednorazowe będące przedmiotem umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za dostarczone artykuły będzie dokonana za każde zapotrzebowanie
odrębnie, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w ciągu 30 dni od
daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej i zgodnej z umową faktury.
4. Z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia, określonego w § 2, Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne prawa do rekompensaty, a zamówienie mniejszej ilości produktów powinno
pozostać bez wpływu na wysokość cen jednostkowych.
5. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją umowy, w tym, w szczególności: koszt transportu, wyładunku wraz z
wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego i z ubezpieczeniem do chwili odbioru
przez Zamawiającego oraz kosztów powstałych w przypadku reklamacji.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania Wykonawcy faktury nieprawidłowo wystawionej
albo niezgodnej z umową , bez obowiązku zapłaty kwoty wskazanej na fakturze.

§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w czasie przez siebie wyznaczonym kontroli
prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie
transportu artykułów, sposobu pakowania i stanu opakowania odpowiedniego dla danego
artykułu spożywczego z etykietą zawierającą: nazwę handlową artykułu, ilość sztuk w
opakowaniu, nazwę i adres producenta oraz datę produkcji i datę przydatności do spożycia.
2. W przypadku stwierdzonych wad jakościowych lub w przypadku dostarczenia przedmiotu
zamówienia innego niż był zatwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie
poinformowany o: stwierdzonej wadliwości przy jednoczesnym wstrzymaniu zapłaty za
zakwestionowany towar i zostanie uruchomione postępowanie reklamacyjne.
3. Termin na złożenie reklamacji wynosi 2 dni robocze od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia.
4. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać na własny koszt
wymiany towaru na wolny od wad przedmiot zamówienia opisany w Załączniku nr 5,6 i 7 do
SIWZ, w terminie nie dłuższym niż ……. godzin roboczych od dnia złożenia reklamacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku
stwierdzenia wad w dostarczonym asortymencie (np. uszkodzone opakowanie, zanieczyszczenia
mechaniczne, produkt popękany, zbity, objawy psucia, zawilgotnienia, obecność szkodników lub
ich pozostałości, przeterminowany artykuł spożywczy bądź nie spełniający wymagań
Zamawiającego), a także gdy jego wygląd, zapach, konsystencja budzą uzasadnione podejrzenia
co do jakości bądź przydatności do spożycia. W takim wypadku osoba upoważniona w imieniu
Zamawiającego do odbioru zamówienia sporządza stosowną notatkę, lub adnotację na
dokumencie dostawy, wskazując przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia, zaś Wykonawca ma
obowiązek w terminie …. godzin roboczych od dnia sporządzenia notatki/adnotacji dostarczyć w
sposób właściwy zamówienie, w nieuszkodzonym opakowaniu lub nieuszkodzony, właściwy
przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający ma prawo do nabycia towaru poza obowiązującą umową i obciążenia kosztami
zakupu Wykonawcę w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć w wyznaczonym
terminie produktu zgodnego z opisem zawartym w Załącznikach nr 5,6 i 7 do SIWZ i ofercie
Wykonawcy.
7. Braki ilościowe stwierdzone w dostawie Wykonawca uzupełni w terminie ……. godzin roboczych
od chwili zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
8. Zgłoszenie reklamacji, braków w dostawie, wadliwych, o nieodpowiednich parametrach lub
niewłaściwie dostarczanych towarów zostanie złożone drogą elektroniczną, telefonicznie lub
faksem.
9. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego termin zapłaty faktury obejmującej
wadliwy towar ulega wydłużeniu o okres rozpatrywania reklamacji, a w razie jej zasadności,
także o okres biegnący dalej do dnia dostawy towaru bez wad. Wykonawca winien wystawić
wówczas fakturę korygującą.
10. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub
w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.
1.

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w realizacji zapotrzebowania, w wysokości 0,5% wartości brutto danego
zapotrzebowania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, łącznie dla Części
od I do III,
c) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, łącznie dla Części od I do
III,
d) za niewykonanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, łącznie dla Części od I do III.
2. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w pkt. 1a) jest niezależna od zapłaty kar, o
których mowa w ust. 1lit. b) - d).
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie.
b)

§8
1. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy Wykonawca ogłosi upadłość, wszczęte zostanie w
stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o wystąpieniu istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu.
3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia pod
rygorem nieważności.

1.

2.

3.

§9
Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w następujących przypadkach:
a) w razie nie wykonania lub nienależytego wykonywania umowy, tj. trzykrotnego
powtórzenia uchybienia w dostawach dotyczącego np. jakości produktów, braku
zamawianego asortymentu, warunków ich transportu czy nieterminowości dostaw,
potwierdzonego pisemnymi reklamacjami,
b) w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie prowadzonej przez
Wykonawcę działalności wstrzymującego jej funkcjonowanie lub w przypadku gdy organ
kontrolny wskaże uchybienia uniemożliwiające prowadzenie działalności w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia,
c) w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnościami powyżej 60 dni ponad termin
określony w § 5 ust. 3.
W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), Strony zobowiązują się do wcześniejszego
wezwania do zaniechania naruszeń, a po upływie wyznaczonego terminu, mają prawo do
rozwiązania umowy, w oparciu o ust. 1.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym wypowiedzeniem

§ 10
1.Każda ze Stron tej umowy zostanie zwolniona całkowicie lub w części ze swych zobowiązań w
przypadku odpowiednio udokumentowanego zadziałania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie
się w szczególności: strajki, klęski żywiołowe, zamieszki, wojnę, niewłaściwą pracę banków,

zmiany przepisów celnych, decyzje rządowe utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie
umowy itp.
2. W przypadku zadziałania siły wyższej Strony bezzwłocznie zawiadomią Stronę przeciwną,
przekazując jej wszystkie związane z tym informacje. Jeżeli realizacja umowy jest niemożliwa z
powodów wystąpienia siły wyższej przez zbyt długi okres, Strony umowy dołożą wszelkich
starań w celu ustalenia nowych terminów realizacji.

§ 11
Osoby wyznaczone do realizacji umowy / składania zamówień są:
a) ze strony Zamawiającego: Sergiusz Konatkiewicz (tel. …. , e-mail ….), Lech Koźlicki (tel. ... , e-mail
….), Łukasz Burchardt (tel. …….. , e-mail ………..), Iwona Pospieszna-Filakiewicz tel. …….. , e-mail
………..);
b) ze strony Wykonawcy: ……………………….. (tel. …….. , e-mail ………..).

§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 1).
b) Kopia oferty Wykonawcy (Załącznik nr 2).

§ 13
Postanowienia końcowe:
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
2. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.
3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać
polubownie. W przypadku braku takiej możliwości Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

