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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA  /projekt/ 

 

zawarta w dniu ..........................................2020r.  w Choroszczy pomiędzy 

Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza 

w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz 

NIP: 966-12-29-572, REGON: 050580458, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

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

a 

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

NIP: ................................................... , REGON: ........................................................ , 

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

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

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego znak sprawy SZP 

3820 – 39/20 na podstawie art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2020, poz. 1845) 

 

§ 1 Przedmiot umowy i termin realizacji 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa środków dezynfekcyjnych (zwanych dalej towarem), w 

ilości, asortymencie i cenach określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Ilość towaru określona w Załączniku nr 1 do umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec 

zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia 

pozostałej części towaru niezamówionej w okresie obowiązywania umowy z uwagi na zmniejszone 

zapotrzebowanie. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich 

roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezamówienia przez Zamawiającego w okresie 

obowiązywania umowy ilości towaru określonej w Załączniku nr 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje środkami dezynfekcyjnymi, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla 

Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności są 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub 

licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy; 

3)  środki dezynfekcyjne posiadają wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, 

jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy, parametry określone przez prawo polskie i 

Unii Europejskiej  i wymagania  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym 

zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych, w tym Wykonawca oświadcza, iż towar w zakresie 

odpowiednich pakietów spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia stanowiącego przedmiot umowy; 

4)  oferowane środki są fabrycznie nowe, odpowiadają standardom jakościowym i technicznym,  

wynikającymi z ich funkcji i przeznaczenia, są wolne od wad materiałowych, fizycznych i 

prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami 

prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania umowy wszystkie 
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aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne 

żądanie Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób 

trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy 

niespełniającego wymogów określonych w umowie. 

6. Przedmiot umowy będzie dostarczany do Zamawiającego z zachowaniem warunków 

przechowywania i transportu zgodnych z wymaganiami Producenta. 

7. Umowę zawiera się na okres 6 miesięcy  tj. od  …………….. 2020 r. do …………….. 2021 r. (z 

zastrzeżeniem deklarowanych w formularzu cenowym ilości, które mają zostać dostarczone 

jednorazowo do 31.12.2020r.) 

8. Umowa przestaje obowiązywać przed terminem określonym w ust. 7, w przypadku wyczerpania 

asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź w przypadku wyczerpania kwoty określonej 

w § 2 ust. 1. 

 

§ 2 Wynagrodzenie wykonawcy i warunki płatności 

1. Wartość umowy (Wynagrodzenie Wykonawcy) ustalone według reguł określonych w § 1 ust. 1 nie 

przekroczy brutto:  ……………………….  PLN ( słownie: …………………………………….. ), w 

tym w tym netto …................ zł (słownie: …………………………………...................................). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych dostaw towaru stanowi iloczyn cen jednostkowych 

brutto określonych w Załączniku nr 1 i ilości faktycznie  należycie dostarczonych towarów. 

3. Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 1 zawierają wszystkie koszty związane z dostawami 

towarów loco Apteka Szpitalna (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy niezbędne do 

realizacji zamówienia itp.). 

4. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zamówi towar o wartości nie przekraczającej kwoty 

określonej w ust. 1,  z zastrzeżeniem § 6. 

5. Wartość umowy określona w ust. 1 zawiera całkowite wynagrodzenie związane z wykonaniem 

zamówienia, w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłat celnych, koszty pośrednie (np. opłaty 

lotniskowe, koszty rewizji generalnej), koszty pakowania, ubezpieczenie, koszt transportu, 

rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także 

koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych 

dokumentów niezbędnych do obrotu towarem. 

6. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił obowiązkowi 

poinformowania Zamawiającego, ze wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów lub okoliczności 

obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń (zwłaszcza 

publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę 

równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego. Zapłata należności 

określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty. 

7. Zamawiający ureguluje należności za zrealizowaną usługę przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy (zgłoszony do Urzędu Skarbowego) nr ….................................................... , w terminie 

60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu dostawy zgodnej 

z zamówieniem. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie 

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Faktury elektroniczne będą 

Kupującemu wysyłane na adres e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl  

8. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 

Choroszcz. 

9. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku 

mailto:szpital@sppchoroszcz.med.pl
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ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. Opóźnienie w zapłacie może 

wynosić max 14 dni roboczych. 

10. Wszelkie korekty faktury powodują przesunięcie terminu płatności. W przypadku dokonania korekty 

termin płatności będzie liczony od momentu wpływu korekty. 

11. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 Warunki realizacji umowy 

1. Zamówienia będą składane faksem na nr ………………………., pisemnie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres ………………………………….., przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego – Beata Konon - Kierownik Apteki Szpitalnej , tel./fax. 85/ 7192877 lub 85/7191091 

wew. 342 (w przypadku  nieobecności inny upoważniony pracownik).  Towar niezamówiony w 

podany sposób może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego. 

2. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w 

dni robocze w godz. 07:00-14:30 w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Zaleca się, 

aby cały towar, wymieniony w pojedynczym zamówieniu był dostarczany w jednej dostawie. Jeżeli 

dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy dostawa nastąpi w 

pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

3. Za dzień roboczy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

4. Termin dostawy ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie  w sytuacji 

zaistnienia poniższych okoliczności:  

a) zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, zamieszkami, strajkami 

generalnymi, działaniami zbrojnymi lub działaniami władzy państwowej - zakazy importu                          

i eksportu, blokady granic i portów itp. 

b) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,                      

w szczególności wstrzymanie dostawy,  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin dostawy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej 

jednak niż o okres tych okoliczności. 

5. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust. 4 Wykonawca poinformuje niezwłocznie 

Zamawiającego, wskazując nowy termin dostawy. 

 

§ 4 Warunki reklamacji 

1. Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich 

właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi. Wykonawca 

odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania 

obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. 

2. Zamawiający sprawdzi dostarczony towar pod względem zgodności z fakturą/dokumentem WZ 

z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić 

niezgodność z zamówieniem w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru. 

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić 

przyjęcia dostawy, jeżeli: 

1) jakikolwiek element przedmiotu umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

2) opakowanie będzie naruszone; 

3) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem, 

4) temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań przewozu danych Towarów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym 

Towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze, 
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2) rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 5 dni roboczych, 

dostarczenia Towaru wolnego od wad; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca 

szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji 

o odmowie uwzględnienia reklamacji. 

5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 lub w § 

4 ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia towarów objętych danym zamówieniem 

u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z 

ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej. O powyższym fakcie 

Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem 

zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości 

towaru określone w Załączniku nr 1. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu 

interwencyjnego i ceną określoną w Załączniku nr 1 oraz ewentualnych kosztów transportu oraz 

innych kosztów z tym związanych. Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument 

obciążeniowy płatny w terminie 10 dni od jego wystawienia. W przypadku opóźnienia Wykonawcy 

w zapłacie postanowienia § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 

14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o 

zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w 

związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie 

Zamawiającego. 

8. Okres trwałości dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż 12 miesięcy od dnia realizacji 

Zamówienia.  

§ 5 Kary umowne 

1. W przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od Umowy w całości lub w 

niewykonanej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kare umowę w wysokości 10% łącznej wartości umowy (wynagrodzenia 

Wykonawcy) netto.  

2. W przypadku gdy Wykonawca opóźni się w realizacji obowiązków umownych ponad termin 

wskazany w niniejszej umowie w szczególności w zakresie realizacji dostawy, rozpatrzeniu 

reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy 

(wynagrodzenia Wykonawcy) netto za każdy dzień opóźnienia nie więcej niż 10% łącznej wartości 

umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) netto.   

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej 

przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający nie może potrącić jakichkolwiek przypadających mu od Wykonawcy kar 

umownych, odszkodowań i innych, zostaną one zapłacone przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie 

Cywilnym.  

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy, Strony zachowują prawo do 

dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych oraz odszkodowań. 

 

§ 6 Dane osobowe. 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u 

Zamawiającego (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców Zamawiającego, dalej: 

pracownicy Zamawiającego) oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i 

aneksów do Umowy. Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy jako 
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odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i 

obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych 

osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres email, pracowników 

Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy 

z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest 

realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest 

należyta realizacja zawieranych umów.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u 

Wykonawcy (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców) oraz osób reprezentujących 

Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy). 

Wykonawca niniejszą Umową reguluje udostępnienie Zamawiającemu jako odrębnemu 

administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków 

Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię 

nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres email, pracowników Wykonawcy 

wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w 

ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów 

danych jest należyta realizacja zawieranych umów. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych 

udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze Stron 

oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony 

danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników drugiej Strony 

(zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane kontaktowe wzajemnie 

udostępnione do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy Stron w ramach Umowy lub kontaktu w 

związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego (stanowiąca Załącznik nr 4 do 

Umowy) jest przekazywana przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy, których dane zostały 

udostępnione. 

5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych kontaktowych 

pracowników drugiej Strony. 

 

§ 7 Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany i  uzupełnienia niniejszej umowy w zakresie: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje 

przedmiotu umowy 

2) wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu 

obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 2 ust. 1; 

3) zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych dla towaru, w tym zmiany numeru 

katalogowego bądź jego nazwy własnej, zmiany sposobu konfekcjonowania po wcześniejszym 

powiadomieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego; 

4) zamiany poszczególnego asortymentu towaru, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego 

w Załączniku nr 1, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, a o czym Wykonawca nie 

mógł wiedzieć z chwilą zawarcia umowy, na tzw. zamienniki pod warunkiem, że spełni on wszystkie 

wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto; 
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5) zmiany ilości w poszczególnych pozycjach asortymentu towaru, będącego przedmiotem umowy i 

wyszczególnionego w Załączniku nr 1 pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy, o której 

mowa w § 2 ust. 1; 

6) zmiany ceny zgodnie z postanowieniami  ust. 2  niniejszego paragrafu, 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych towarów wskazanych w Załączniku nr 1 do 

umowy w przypadku:  

1) zmniejszenie ceny w każdym przypadku, 

2) zmiany stawki VAT - zmiana ceny następuje z dniem powstania obowiązku podatkowego, przy czym 

zmianie ulegnie tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku 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 tych okolicznościach. Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc w terminie 45 dni od dnia: 

1) powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 1 

ust. 3; 

2) powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot umowy. 

3. W przypadku wystąpienia rażących uchybień ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy, a 

w szczególności powtarzających się co najmniej dwukrotnie: odmowie realizacji dostawy, 

nieterminowych lub niezgodnych pod względem asortymentu bądź ilości dostaw, a także uchybień w 

zakresie jakości dostarczanych towarów lub terminów ważności, Zamawiający może rozwiązać 

umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, stosując § 5 ust. 1  niniejszej umowy. 

4. Zamawiający poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa może 

rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w umowie o więcej niż 3 dni 

robocze; 

2) uchybienia terminowi realizacji 2 kolejnych zamówień; 

3) odmowy wykonania zamówienia; 

4) dwukrotnej realizacji dostawy niezgodnej z zamówieniem pod względem asortymentu lub ilości; 

5) dwukrotnego uchybienia w jakości dostarczanego towaru, w tym w zakresie terminu ważności; 

6) dwukrotnego naruszenia tego samego postanowienia umowy; 

7) zajęcia, obciążenia lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie, obciążenie lub 

zabezpieczenie uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 

prowadzenie egzekucji;  

8) przejścia przez Wykonawcę w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa 

lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem; 

9) innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i 

zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni. 

5. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w trybie określonym 

powyżej może zostać dokonane w każdym czasie, w okresie obowiązywania Umowy, jednak nie 

później niż w okresie 30 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu 

przesłanki uzasadniającej rozwiązanie Umowy w tym trybie.  

4. Zastrzeżone w Umowie przesłanki do odstąpienia/rozwiązania Umowy, nie wyłączają prawa 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania na zasadach ogólnych wynikających z 

przepisów prawa.  
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5. W przypadkach rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych  

w niniejszym paragrafie, wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować jedynie wykonaną do 

chwili rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy część przedmiotu Umowy.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu/rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie.  

7. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający zachowuje wszelkie 

uprawnienia nabyte przed dniem rozwiązania/odstąpienia, w szczególności prawo do dochodzenia 

należnych na podstawie niniejszej Umowy kar umownych, odszkodowań. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu do zachowania w 

tajemnicy wszystkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji dotyczących 

przedsiębiorstwa drugiej Strony, w tym informacji handlowych, produkcyjnych, technicznych, 

technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych oraz każdych innych informacji, 

których ujawnienie może narazić drugą Stronę na szkodę, a które zostały przekazane lub które 

zostały przez Stronę pozyskane w inny sposób w związku z realizacją Umowy. 

2. Strony zobowiązują się informować o każdej adresu, nazwy i siedziby oraz wszelkich zmianach 

związanych ze statusem prawnym. 

3. Nie zawiadomienie o zmianach danych, o których mowa w postanowieniu ust. 2 powyżej powoduje, że 

oświadczenia i zawiadomienia kierowane do strony umowy według ostatnich znanych danych i pod 

ostatni adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie pierwszego awiza pocztowego. 

4. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy 

rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.  

6. Zmiana osób upoważnionych do realizacji Umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz zmiana adresu 

(w tym poczty elektronicznej) Stron Umowy na potrzeby bieżącej korespondencji i współpracy, nie 

wymagają zmiany Umowy i następują przez pisemne powiadomienie drugiej Strony.  

7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Niniejsza  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

9. Integralnymi składnikami Umowy jest Oferta Wykonawcy oraz załączniki do Umowy: 

1) Załącznik nr 1 

2) ……………………… 

 

WYKONAWCA:                                                                             ZAMAWIAJĄCY:  

 


