Projekt Umowy
UMOWA Nr..........................
zawarta w dniu ……………..…w Gdańsku, pomiędzy:
Pocztą

Polską

S.A.

z

siedzibą

w

Warszawie

przy

ul. Rodziny

Hiszpańskich

8,

00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział
Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, pod numerem

0000334972 będącą

podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP PL: 525-000-73-13,
Regon: 010684960, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł.
reprezentowaną przez:
1. …………………… – ……………………………
2. …………………… –…………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
........................................ z siedzibą w ............................ przy ul.................................. wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ............................. pod numerem ..................
będącą

płatnikiem

..........................,

podatku od towarów i

Regon

........................,

o

usług, posiadającą
wpłaconym

numer

identyfikacyjny NIP

w .................kapitale

zakładowym

wynoszącym ………………… / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą numer identyfikacyjny NIP ...............................,
Regon .................................
reprezentowaną przez:
a)

........................................................................................................

b)

........................................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

o następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we
wskazanym na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym / CEIDG, które miałyby wpływ na ważność
niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Rozdział I Postanowienia ogólne

W

wyniku

wyboru

Wykonawcy

w

§1
postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

sektorowego

nr ......................, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
418.000 euro i nie przekracza kwoty 10.000.000 euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. Dz.U. poz 2164 ze zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę bonów żywieniowych, została zawarta niniejsza umowa.

Rozdział II Przedmiot umowy

1. Przedmiotem

umowy

jest

§2
wyemitowanie i sukcesywna

dostawa

bonów

żywieniowych

wskazanych w Formularzu oferty Wykonawcy z dnia .........., którego kopia stanowi Załącznik nr 1
do umowy, o nominale 7,00 zł w ilości ......... przeznaczonych dla uprawnionych pracowników
Poczty Polskiej S.A. obsługiwanych przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji
Północ , Wydział Zaopatrzenia w Łodzi.
2. Bony żywieniowe muszą uprawniać do nabycia posiłków profilaktycznych o wartości kalorycznej
ok. 1000 kcal., zawierających 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów i 15% białek, lub
półproduktów spożywczych umożliwiających przyrządzenie przez pracownika we własnym
zakresie posiłku określonego powyżej o wartości równej wartości nominalnej bonu.
3. Bony żywieniowe wykonane w formie papierowej muszą zawierać:
a) zabezpieczenia wykluczające możliwość podrobienia
b) nadruk „kupon żywieniowy”
c) nominał jednostkowy
d) datę ważności
oraz uprawniać do płacenia za zakup posiłków profilaktycznych lub artykułów spożywczych do
przygotowania posiłków profilaktycznych z wyłączeniem wyrobów tytoniowych oraz napojów
alkoholowych.
4. Okres ważności bonów żywieniowych nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
5. Bony można będzie realizować w punktach gastronomicznych, sklepach spożywczych
znajdujących się w miejscowościach wskazanych w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1
6. Zamawiający gwarantuje zakup bonów żywieniowych w 70% wartości umowy określonej w § 7
ust.1 umowy. Pozostałe 30% lub jej część może zostać zrealizowana w zależności od woli
Zamawiającego. Nie wykorzystanie maksymalnej ilości przedmiotu umowy w okresie jej
obowiązywania nie powoduje po stronie Zamawiającego obowiązku wykupienia nie zrealizowanej
wartości umowy, ani jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy z tego tytułu.
7. W przypadku nie wykorzystania wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 2 miesiące,
jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania jej wartości. Zamawiający, na co najmniej 15 dni
roboczych przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, zawiadomi pisemnie Wykonawcę
o przedłużeniu okresu jej obowiązywania.
8. W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do zmiany
wartości nominałów bonów, w granicach łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w § 7
ust.1 umowy. Zamawiający na co najmniej 15 dni roboczych przed zmianą wartości nominałów,
zawiadomi o tym pisemnie Wykonawcę.
9. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy nastąpi, mająca wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, zmiana:

1) stawki podatku od towarów i usług;
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,
- Wykonawca ma prawo do zmiany wynagrodzenia o wartość wzrostu kosztów wykonania
zamówienia wynikającego z wprowadzonej zmiany.
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa
w ust. 9 lub w dacie przewidzianej w aneksie nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie
zmienionych przepisów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentów, o
których mowa w ust. 12.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a określona w aneksie pozostała do realizacji wartość wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowej stawki podatku od towarów i usług.
12. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9 pkt 1), wprowadzenie pozostałych zmian wysokości
wynagrodzenia, związane ze zmianami przepisów o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, wymaga
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego:
1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 2), wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty pozostałego wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie przepisów, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 2) na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy
minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie
akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy,
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej.
2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 3), wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty pozostałego wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie przepisów, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad lub wysokości stawki składki, o
których mowa w ust. 9 pkt 3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w
związku ze zmianą zasad lub wysokości stawki składki, o których mowa w ust. 9 pkt 3).
13. Zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 9 obejmować
będą wyłącznie wynagrodzenie za dostawy, których do dnia zmiany, jeszcze nie zrealizowano.

Rozdział III Warunki realizacji dostaw
§3

1. Miejsce realizacji dostaw:
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów w Łodzi

al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź
2. Terminy realizacji dostaw: dostawy częściowe należy realizować najpóźniej w terminie 3 dni
roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
3. Warunki realizacji dostaw oraz sposób składania zamówień:
a) Bony żywieniowe należy dostarczać do miejsca określonego w ust. 1 w pakietach i ilości
00

zgodnej ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, w dni robocze w godzinach od 8
00

do 14 .
b) Zamawiający składać będzie zamówienia na bony żywieniowe drogą elektroniczną na adres
00
.

wskazany w § 14 ust. 2 umowy, od poniedziałku do piątku do godziny 14
00

zamówienia po godzinie 14

Wysłanie

traktowane będzie jako złożenie zamówienia następnego dnia

roboczego.
c) Dokonanie

odbioru

przedmiotu

umowy

będzie

potwierdzone

podpisaniem

przez

upoważnionych pracowników Zamawiającego dokumentu potwierdzającego odbiór bonów w
terminie 5 dni roboczych od daty dostawy. Datę podpisania tego dokumentu uważa się za
datę sprzedaży.
d) Dokument potwierdzający odbiór bonów winien zawierać:
- nazwę i adres Wykonawcy
- nominał dostarczonych bonów
- ilość bonów i ich łączną wartość
- data otrzymania, podpis osoby odbierającej, pieczęć firmowa

Rozdział IV Prawa i obowiązki Stron
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Realizowania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
b) Realizowania złożonych przez Zamawiającego zamówień częściowych własnym staraniem,
na własny koszt i ryzyko.
c) Dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, wykazu punktów
gastronomicznych i sklepów spożywczych, w których można będzie realizować bony
żywieniowe zawierającego nazwy i adresy placówek.
d) W przypadku zmiany lokalizacji placówki, do aktualizacji wykazu punktów gastronomicznych i
sklepów spożywczych, w których będzie można realizować bony żywieniowe przy czym ilość
punktów nie może ulec zmniejszeniu względem ilości wskazanych przez Wykonawcę w
Formularzu oferty – zał. nr 1 do umowy. Za poprawność wykazu punktów odpowiada
Wykonawca, zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich
zmianach w wykazie.

e)

Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego
statusu prawnego lub przekształceń organizacyjnych, zmianach siedziby i adresu, oraz
zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za skutek nieprawidłowego powiadomienia o zaszłych zmianach
przez Wykonawcę. Wszelką korespondencję oraz oświadczenia kierowane do Wykonawcy
pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.

f)

Dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Zapewnienia odpowiednich warunków do odbioru przedmiotu umowy, w szczególności
uczestnictwa w procedurze odbioru upoważnionych do tego osób.
b) Odbioru dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i miejscu dostawy, zgodnie ze złożonym
zamówieniem.
c) Sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem ilości i jakości oraz zgodności
ze złożonym zamówieniem.
d)

Zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.

Rozdział V Zawarcie i termin związania umową
§5
Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy liczony od daty jej zawarcia, bądź do wyczerpania
łącznej wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy, przed tym terminem, przy zachowaniu zapisu
§ 2 ust. 6.
§6
Umowa może być rozwiązana wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale IX umowy.
Rozdział VI Wartość umowy
§7
1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy, określona na podstawie oferty z dnia ........... złożonej
przez Wykonawcę wynosi: brutto .............. zł ( słownie złotych:...............), w tym wartość netto
............... zł, kwota podatku VAT ....................... zł.
2. Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywiste ilości dostarczonych i odebranych bonów
żywieniowych, potwierdzonych podpisanym dokumentem odbioru.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji umowy, a w szczególności koszty transportu
bonów żywieniowych do Wydziału Magazynów w Łodzi.

Rozdział VII Warunki płatności
§8

Zapłata wynikająca z realizacji przedmiotu umowy dokonywana będzie częściami po każdej
zrealizowanej dostawie na podstawie faktur/not księgowych wystawionych przez Wykonawcę.

1. Podstawą

do

wystawienia

przez

§9
Wykonawcę

faktur/not

księgowych

będą

dokumenty

potwierdzające odbiór bonów potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
Wykonawca wystawi fakturę VAT/notę za

dostawę nie później niż w ciągu 7 dni od daty

podpisania „Protokołu odbioru”. Noty/faktury należy wystawiać na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8 , 80-940 Gdańsk
NIP 525-000-73-13.

Faktury / noty i wszelką korespondencję Wykonawca będzie przesyłać na adres:
Wydział Zaopatrzenia w Łodzi
ul. Obywatelska 121/129
90-945 Łódź
2. Na fakturach należy umieścić:
a) Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego 525-000-73-13;
b) Informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr ..........................
3. Należność za każdą dostawę zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury / noty za dostawę, sporządzonych na podstawie pokwitowań
odbioru przedmiotu umowy podpisanych przez osobę upoważnioną do odbioru bonów, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………....
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
6. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać na
osobę/podmiot trzecią (w tym na podwykonawców) cesji wierzytelności w całości lub w części
wynikającej z tytułu realizacji niniejszej umowy.
7. Zamawiający nie ponosi skutków opóźnienia w zapłacie w przypadku wystawienia przez
Wykonawcę nieprawidłowych faktur / not księgowych.
8. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 3 wymaga dla swej ważności zawarcia
aneksu do niniejszej umowy

Rozdział VIII Reklamacje
§ 10

1. Upoważnionymi do składania reklamacji są osoby odpowiedzialne za realizację umowy
wymienione w § 14 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania reklamacji dotyczących ilości i jakości
dostarczanego przedmiotu umowy poprzez uzupełnianie braków lub wymianę wadliwych bonów.
3. Podpisaną kopię potwierdzenia odbioru bonów wraz z uwagami o wystąpieniu ewentualnych
braków Zamawiający przekazuje wraz z pismem reklamacyjnym e-mailem na adres wskazany w
§ 14 ust. 2 umowy.
4. Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania e-maila na adres wskazany w ust.3.
5. Wykonawca zgodnie z ust. 1 zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 2 dni
roboczych od daty otrzymania reklamacji, nie później jednak niż do godziny 14:00 drugiego dnia
roboczego, do uzupełnienia brakujących bonów na swój koszt.
6. W przypadku nie uzupełnienia braków, o których wyżej mowa, Wykonawca zobowiązany będzie
do uwzględnienia i uznania braków poprzez wystawienie faktury korygującej.

Rozdział IX Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym
wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach,
b) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie
likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
c) w

przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy –

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
d) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości,
e) Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie nie zaprzestał wykonywania dostaw lub nie rozpoczął

realizacji dostaw zgodnie

z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego,
f)

w przypadku nie zapewnienia minimalnej ilości punktów gastronomicznych i sklepów
spożywczych, w których można realizować bony.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których
mowa w art. 145 a ustawy pzp.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do czasu
odstąpienia lub rozwiązania.
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust . 2
powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.

Rozdział X Kary umowne
§ 12

1. Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, zapłaci on karę umowną w wysokości 0,5%
wartości brutto nie dostarczonej części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) nie wykonania lub nienależytego wykonania dostawy częściowej przez Wykonawcę, zapłaci
on karę umowną w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej dostawy częściowej,
c) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości
brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy,
d) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto określonej
w § 7 ust. 1 umowy z wyłączeniem ewentualnie powstałych szkód na skutek siły wyższej.
2. Ustanowione w ust. 1 lit. a, b kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
3

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
z Kodeksu cywilnego jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury/noty księgowej, na co Wykonawca
wyraża zgodę, przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego
prawa. Potrąceń kar umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not
obciążeniowych dokonywać będzie jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 14
ust. 1 umowy.

Rozdział XI Siła wyższa
§ 13

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.

2.

Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a
które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie
wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe,
pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień
niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.

3.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej,
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone.

4.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą
Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację
zobowiązań.

5.

Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po
otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.

Rozdział XII Postanowienia końcowe
§ 14
1. Umowę nadzoruje i realizuje:
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia w Łodzi,
ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź.
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest: …………………………….., Kierownik
Wydziału Zaopatrzenia.
Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności za składanie zamówień,
monitorowanie należytego wykonania umowy i naliczanie kar umownych odpowiadają:
a) ………………………………, tel.: ………., e-mail………..faks:……………….
b) ………………………………, tel.: ………., e-mail………..faks:……………….
2. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: Pan/Pani* …………….................. tel.:
………......................., faks: …….................., e-mail: …………………………………
3. Zmiana przedstawicieli, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
4. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej stron dotyczące określonych w niniejszej

umowie nazw, adresów, podległości, strona niezwłocznie poinformuje drugą stronę o tych
zmianach. Zmiany takie nie są zmianami niniejszej umowy w rozumieniu § 17 i nie wymagają
formy pisemnej w formie aneksu.
§ 15
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony będą starały się
rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym
terminie, stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sadową przed właściwy rzeczowo
sąd w Gdańsku.

§ 16
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za
wyjątkiem § 14 ust.3 i 4 umowy.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
przewidzianych w art. 144 ust. 1, przy uwzględnieniu ust. 1a – 1 e ustawy pzp.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1) Kopia Formularza oferty (oferta Wykonawcy) - Załącznik nr 1
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