Załącznik nr 2 do SWZ, nr sprawy: ZP/7/2022
PROJEKT
UMOWA Nr …………/2022
zawarta w dniu ………………….…………. 2022 r. w Warszawie, w rezultacie dokonania
przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym (ZP/7/2022), na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z późn. zm.), pomiędzy:
Skarbem Państwa – Szefem Agencji Wywiadu z siedzibą w Warszawie, 02-634
Warszawa, ul. Miłobędzka 55, NIP: 521-319-85-08, REGON: 015179898 zwanym dalej
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
…………………………………………………………………………………………
a
……………………… z siedzibą w …………………, ul. …………………, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr: ………………..., NIP: ……………….., REGON: ………………, zwaną dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………
łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną”,
o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

§ 1.
Przedmiot i termin umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna sprzedaż, wraz z dostarczeniem,
środków czystości i artykułów gospodarczych, zwanych dalej „asortymentem"
lub „towarem”, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ……………………..
2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się przenieść
na Zamawiającego własność towaru, dostarczyć go do miejsca określonego w ust. 11
i wydać Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie, obliczone zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnego asortymentu jest ilością szacunkową.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do dokonywania przesunięć ilościowych
między pozycjami asortymentowymi - przy zachowaniu cen jednostkowych
określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy poprzez zamówienie mniejszej lub większej ilości towaru, w zależności od potrzeb
Agencji Wywiadu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. W takiej sytuacji faktyczne ilości
dostarczanego asortymentu mogą odbiegać od ilości szacowanych wskazanych
w załączniku nr 1.
Zamówienie przez Zamawiającego asortymentu z zastosowaniem przesunięć
ilościowych między pozycjami asortymentowymi, nie może powodować wzrostu
wartości umowy, nie powoduje zmiany umowy czy wymogu aneksowania umowy.
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5. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu minimum 70% ilości z poszczególnych pozycji
asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, zakup pozostałych ilości w ramach
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, uzależniony będzie
od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził realizacji umowy w niewykonanej
części, która może wynieść do 30% ilości z poszczególnych pozycji asortymentu
stanowiącego przedmiot zamówienia, ani odszkodowania stąd wynikającego, jak
również zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.
7. Strony zawierają niniejszą umowę na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
lub do wyczerpania całej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.
8. Umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku:
a) zapłaty na rzecz Wykonawcy całej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
3 ust. 1, i/lub
b) nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu trwania umowy, wskazanego
w ust. 7, o kolejne 3 miesiące, jeżeli w tym okresie nie zostanie wyczerpana kwota
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.
10. Wykonawca oświadcza, że asortyment, o którym mowa w ust. 1, spełnia wszystkie
parametry określone w specyfikacji warunków zamówienia i złożonej ofercie oraz jest
fabrycznie nowy, zapakowany w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem,
kompletny i wolny od wad fizycznych lub prawnych, posiadający aktualne atesty,
z terminem ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu,
posiadający oznaczenia umożliwiające jego identyfikację.
11. W okresie trwania umowy asortyment będzie dostarczany w miarę potrzeb
Zamawiającego sukcesywnie (partiami), na koszt i ryzyko Wykonawcy. W zależności
od każdorazowego wskazania Zamawiającego w zapotrzebowaniu dostarczenie
towaru będzie następowało na adres: ul. Miłobędzka 55 i/lub ul. Rychnowska 1
w Warszawie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:00.
12. Zamawiający pod pojęciem „dostarczenie” rozumie dostarczenie asortymentu na adresy
wskazane w ust. 11, jego rozładunek oraz jego wniesienie do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
13. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpi na rynku brak asortymentu
oferowanego przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający może, na wniosek
Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmiany asortymentu pod warunkiem,
że nie będzie on o gorszych parametrach niż pierwotnie oferowany. Wniosek
Wykonawcy musi być sporządzony na piśmie i zawierać opis asortymentu, porównanie
jego parametrów z asortymentem pierwotnie oferowanym oraz oświadczenie, że cena
oferowanego asortymentu nie będzie wyższa od ceny asortymentu pierwotnie
oferowanego. Brak zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany oferty asortymentu,
skutkuje obowiązkiem dostarczenia asortymentu zgodnego z ofertą.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 2.
Odbiór asortymentu
Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na dostarczenie partii asortymentu,
określając rodzaj i ilość wybranego asortymentu, adres dostawy, powiadamiając o tym
Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………..
Wykonawca potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie zamówienia na adres e-mail,
z którego wysłano zapotrzebowanie, nie później niż następnego dnia roboczego
do godz. 12:00 od momentu wysłania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
zrealizować zamówienie w terminie do …..….. dni kalendarzowych od daty zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego, uprzednio informując o dostawie z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zapakuje zamówiony asortyment zgodnie z zasadą: „jeden towar
w jednym opakowaniu zbiorczym”, aby osoba odbierająca ze strony Zamawiającego,
mogła zidentyfikować asortyment w krótkim czasie.
Odbiór przez Zamawiającego partii asortymentu będzie odbywać się w obecności
przedstawicieli Stron umowy wymienionych w ust. 8, którzy potwierdzą protokołem
odbioru zgodność asortymentu, pod względem ilościowym i jakościowym,
ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, specyfikacją warunków zamówienia i złożoną ofertą.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy nieprawidłowości w postaci braków
ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym asortymencie, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych,
dostarczyć na własny koszt i ryzyko brakujący asortyment lub wymienić wadliwy
asortyment na nowy. W takim przypadku potwierdzenie odbioru tej części dostawy
przez Zamawiającego nastąpi dodatkowym protokołem odbioru w dniu dostarczenia
przez Wykonawcę brakującego lub wolnego od wad asortymentu.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu transportem własnym,
na swój koszt i ryzyko w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania, w dowolnym czasie, reklamacji
jakościowej lub ilościowej dotyczącej dostawy asortymentu. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony asortyment jest niezgodny
ze specyfikacją warunków zamówienia, złożoną ofertą lub zamówieniem, Wykonawca
jest zobowiązany do jego odbioru oraz dostarczenia asortymentu zgodnego
ze specyfikacją warunków zamówienia, złożoną ofertą lub zamówieniem, na własny
koszt na adres wskazany w § 1 ust. 11, w terminie do 3 dni roboczych od dnia
poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o tych niezgodnościach, pocztą
elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………….. Potwierdzenie
dostarczenia zgodnego asortymentu następuje dodatkowym protokołem odbioru
podpisanym przez Strony umowy zgodnie z zapisem ust. 3.
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z dostawą asortymentu do momentu
odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
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7. Wykrycie wad w asortymencie, po dniu jego odebrania, nie pozbawia Zamawiającego
uprawnień wynikających z umowy oraz możliwości dochodzenia od Wykonawcy
odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
8. Do kontaktów w sprawach dotyczących dostarczenia asortymentu do Zamawiającego,
oraz w sprawach dotyczących sprawdzenia zgodności dostarczonego asortymentu
ze złożoną ofertą oraz do odbioru asortymentu, są upoważnieni:
1) ze strony Zamawiającego:
a) …………………………………………., tel.: …………………………, e-mail: ………….………………….,
b) …………………………………………., tel.: …………………………, e-mail: ………….…………………..
2) ze strony Wykonawcy:
a) …………………………………………., tel.: …………………………, e-mail: ………….………………….,
b) …………………………………………., tel.: …………………………, e-mail: ………….…………………..
9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8, w trakcie realizacji umowy wymaga
poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.
10. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji, wymagającej formy
pisemnej, na adresy Stron wymienione w komparycji umowy, a w przypadku zmiany
adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
11. W przypadku naruszenia obowiązku powiadomienia o zmianie adresu, o którym mowa
w ust. 10, korespondencja wysłana na adres wymieniony w komparycji umowy uznana
będzie za doręczoną.
12. Pracownicy Wykonawcy na terenie obiektów Zamawiającego zobowiązani są
do stosowania zasad obowiązujących u Zamawiającego, określonych w załączniku nr 2
do umowy oraz przestrzegania poleceń Służby Ochrony, w szczególności w zakresie:
1) wejścia na teren i poruszania się osób;
2) wjazdu pojazdów i ich przemieszczania.
13. Nieprzestrzeganie zasad, o których mowa w ust. 12, może stanowić podstawę
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia naruszenia zasad, i obciążenia
Wykonawcy karą umowną stosownie do postanowień § 5 ust. 1.
14. W przypadku nieuzupełnienia brakującego towaru lub braku wymiany towaru
na wolny od wad, zgodnie z ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu
towaru u dowolnie wybranego przez siebie dostawcy (dostawców), w ilościach
wynikających z braków lub wad jakościowych dostarczonego towaru, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail, wskazany w ust. 1. Za koszty Wykonawcy
rozumie się wartość brutto faktur wystawionych przez dostawcę (dostawców)
za zakupiony przez Zamawiającego asortyment w ilościach wskazanych powyżej.
15. W przypadku nieterminowej dostawy asortymentu, obejmującej również dostawę
poza godzinami wyznaczonymi w § 1 ust. 11, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do jej nieodebrania, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
16. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego,
nie może powierzyć innym osobom wykonania zleconych mu czynności.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.

§ 3.
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Wykonawca otrzyma
od Zamawiającego maksymalne wynagrodzenie, w kwocie netto ………………………… zł,
w kwocie brutto ………………. zł (słownie brutto: ……………………………………………………),
obejmujące wszelkie koszty (m. in. sprzedaży, dostawy, wymiany), opłaty, wydatki
Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
Wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec podwyższeniu w przypadku
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie naliczone w oparciu o faktyczną ilość
dostarczonego asortymentu, na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe asortymentu, określonego przez Wykonawcę w ofercie, są stałe
i nie ulegną zmianie w czasie obowiązywania umowy.
Maksymalne wynagrodzenie z tytułu skorzystania z prawa opcji wyniesie do 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1.
Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku
kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, chyba
że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4.
Płatności
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana przez
Zamawiającego sukcesywnie, po dostarczeniu mu partii asortymentu, przelewem
bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury częściowej, w ciągu 21 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu. Dane
Zamawiającego do faktury:
Agencja Wywiadu,
ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa
NIP: 521-319-85-08.
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie stanowił podpisany
przez Strony (ich przedstawicieli) protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub 5,
który zostanie wykonany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na każdej fakturze częściowej:
1) numeru zamówienia nadanego przez Zamawiającego,
2) pozycji asortymentu w kolejności odpowiadającej kolejności pozycji zamówienia,
3) nazw asortymentu odpowiadających nazwom na zamówieniu.
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4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 5.
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, ustalonego na dzień
złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
2. Za zwłokę w wykonaniu każdej z dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% wartości brutto asortymentu, który powinien być
dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Za zwłokę w wymianie wadliwego asortymentu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% wartości brutto asortymentu, który podlegał wymianie,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od dnia ustalonego zgodnie z § 2 ust. 5.
4. Za każdy stwierdzony przypadek niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku
dochowania poufności, o którym mowa w załączniku nr 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.
5. Kara umowna, o której mowa w ust. 2, łącznie nie może przekroczyć 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Łączna maksymalna wysokość
kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 15%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
6. Roszczenie o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje
Zamawiającemu, jeżeli skutecznie nastąpi odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, i Zamawiający naliczy karę, o której mowa w ust. 1.
7. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej
z należnego mu wynagrodzenia.
8. W przypadku, gdy wartość wyrządzonej Zamawiającemu szkody będzie wyższa
niż wartość naliczonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
9. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.
10. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne, począwszy od dnia
następnego po dniu, w którym zaistniały okoliczności faktyczne, określone w niniejszej
umowie, stanowiące podstawę do ich naliczenia.
11. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu umowy
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
§ 6.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od całości umowy lub jej części, w przypadku:
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3.
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1) opóźnienia w dostarczeniu danej partii asortymentu, dłuższego niż 10 dni licząc
od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 3 lub 5 - w terminie 45 dni od upływu
terminu dostarczenia przedmiotu umowy;
2) gdy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania przez Zamawiającego
do zaniechania naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków
tych naruszeń – w terminie 45 dni od bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego w doręczonym wezwaniu;
3) gdy Wykonawca zawiesił działalność gospodarczą, zaprzestał jej prowadzenia,
zgłoszono wniosek o likwidację Wykonawcy, wniosek o ogłoszenie jego upadłości
lub wszczęto wobec niego postępowanie egzekucyjne - w terminie 45 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego informacji o jednej z tych okoliczności;
4) gdy Wykonawca zleca wykonanie umowy lub jej części innemu podmiotowi
bez zgody Zamawiającego – w terminie 45 dni roboczych od dnia powzięcia przez
Zamawiającego informacji o zaistnieniu tej okoliczności;
5) 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 podstawowemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, na zasadach
i warunkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego
informacji o ww. okolicznościach.
Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 - 4
uważane będzie za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
i będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i wymaga uzasadnienia. Odstąpienie następuje co do niewykonanej części umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany będzie wyłącznie
do zapłaty kwoty wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu
umowy zrealizowanego w sposób prawidłowy do dnia odstąpienia, a Wykonawcy
nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.
Odstąpienie wywołuje skutki na przyszłość (ex tunc), w szczególności nie powoduje
utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w odniesieniu do odebranego przez
Zamawiającego asortymentu.

§ 7.
Prawo opcji
1. Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez
złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości asortymentu,
którego dostarczenie ma nastąpić w ramach prawa opcji. Oświadczenie o skorzystaniu
z prawa opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania
umowy.
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2. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości asortymentu zamawianego w ramach umowy
do maksymalnie 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust 1 umowy.
3. Uprawnienie z tytułu prawa opcji może być wykonywane wielokrotnie
aż do osiągnięcia wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.
4. Skorzystanie z prawa opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1. Wynagrodzenie opcjonalne Wykonawcy
zostanie naliczone w oparciu o faktyczną ilość dostarczonego asortymentu, zgodnie
z zasadami realizacji przyjętymi w niniejszej umowie.
5. W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy w zakresie cen,
terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.
6. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę
przedmiotu umowy.
7. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia.

1.

2.

3.

4.

§ 8.
Siła wyższa
Jeżeli realizacja zamówień cząstkowych zostanie opóźniona z powodu zaistnienia siły
wyższej, terminy realizacji ustalone w umowie mogą zostać przedłużone
o uzasadniony okres, uzgodniony przez Strony.
Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia
zdarzenie występujące po zawarciu umowy, w szczególności takie jak klęski
żywiołowe, pożary, epidemie, strajki generalne, wojny, ataki terrorystyczne,
uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków.
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań w ramach umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie
tych zobowiązań jest wynikiem działania siły wyższej. W takim zakresie, w jakim
niemożność wykonania zobowiązań umownych wynika z siły wyższej oddziałującej
na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie
swoich zobowiązań.
W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony zobowiązują się do:
1) niezwłocznego poinformowania, pisemnie, drugiej Strony o zaistnieniu siły
wyższej, jej przyczynach, wpływie okoliczności związanych z siłą wyższą
na wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona, która
powołuje się na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, jest zobowiązana
udowodnić, że okoliczności te miały decydujący wpływ na realizację zobowiązań
umownych i potwierdza ten wpływ dołączając do informacji stosowne dowody,
2) przekazania – w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. informacji wraz
ze stosownymi dowodami – drugiej Stronie swojego stanowiska z uzasadnieniem,
odnoszącego się do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej
na należyte wykonanie umowy. Jeżeli Strona otrzymała kolejne informacje bądź
dowody, termin liczony jest od dnia ich otrzymania,
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3) na zasadach określonych w niniejszej umowie i w granicach dopuszczonych
prawem, Strony mogą w każdym czasie uzgodnić w szczególności, że okres
obowiązywania umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania
przeszkód związanych z siłą wyższą lub ich bezpośrednich następstw, czasowe
zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania
umowy, a także możliwość jej rozwiązania.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 9.
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, i są dopuszczalne
w granicach określonych zapisem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych.
Zmiany umowy nie stanowią:
1) zmiana wskazanych w § 2 ust. 8 osób odpowiedzialnych za realizację postanowień
umowy;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych Stron.
Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć
w związku z realizacją umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, Strony
poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) wyciąg z oferty Wykonawcy z dnia ………………… 2022 r.;
2) Zasady obowiązujące na terenie obiektu Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Załączniki:
1. Wyciąg z oferty Wykonawcy z dnia ……………..……. 2022 r., ………. strony;
2. Zasady obowiązujące na terenie obiektu Zamawiającego, 2 strony

…………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………
WYKONAWCA
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