ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa
e-mail: urzad@scinawa.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawę
rur gazowych na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego
podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IR.271.5.2018

WZÓR UMOWY

Ścinawa, 22 marca 2018 r.

Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa

UMOWA Nr …………….
zawarta w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. z,). zwanej dalej w skrócie „ustawą„
w dniu …………...............2018 r. w Ścinawie
pomiędzy
Gminą Ścinawa (NIP 692-22-61-396)
Rynek 17, 59-330 Ścinawa,
reprezentowaną przez Krystiana Kosztyłę - Burmistrza Ścinawy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa Pani Marzeny Dawedowskiej
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………….., zam. …………, PESEL …………... prowadzącym/prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą: ………… z siedzibą w
……………………zarejestrowaną w………….,
NIP……………………., Regon………….. reprezentowaną przez
......................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na rur gazowych na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa
sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa”, Strony
zawierają następującą umowę:
§1
Definicje pojęć
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
1) IDW – należy przez to rozumieć Instrukcję dla Wykonawców obowiązującą w
postępowaniu
2) Przedmiocie Umowy – należy przez to rozumieć wszystkich elementów wykazanych w
SIWZ
3) Umowie – należy przez to rozumień niniejszą umowę.
§2
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem umowy jest dostawa rur gazowych do budowy gazociągu Prochowice –
Ścinawa w wraz z kolankami ( 80 szt.), redukcją ( 1 szt.) i zaślepką ( 1 szt.) wraz z
transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Ścinawy.
Wykonawca ma doręczyć rurę PE HD 100-RC - De250x22,7 w ilości 456 mb, oraz rurę
PE100-RC SDR11 Rura PE-HD PE100 De250 (SDR-11) w ilości 17 616 mb, zwanych
dalej Przedmiotem Umowy.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w załącznikach do niniejszej umowy.
3. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
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1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia ………
3. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają
zapisy dokumentu wymienionego w pierwszej kolejności.
4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść własność Przedmiotu Umowy na Zamawiającego
oraz dostarczyć go w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub podmiot
przez niego wskazany.
5. Przeniesienie na Zamawiającego własności Przedmiotu Umowy nastąpi z chwilą dokonania
odbioru - zgodnie z procedurą opisaną w § 5 i § 6.
6. Dostawa przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu nastąpi zgodnie z § 7.
7.

Wykonawca oświadcza, że:
1) będzie dostarczał Przedmiot Umowy zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego ofertą
i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ),
2) realizacja dostaw przeprowadzana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
z należytą starannością,
3) pokryje koszty dostawy Przedmiotu Umowy,
4) Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty,
5) dostarczony Przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, nie będzie
obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie będzie przedmiotem żadnego
postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia,
6) posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem
wykonania przedmiotu umowy,
7) zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających
lub mogących mieć wpływ na wykonywanie niniejszej umowy, w tym o wszczęciu
wobec niego (wobec Wykonawcy) postępowania egzekucyjnego, naprawczego,
likwidacyjnego lub innego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o
ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich wystąpienia lub ogłoszenia,
8) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane
z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych1.

Jeżeli Wykonawca realizuje umowę przy udziale podwykonawców, to za działania i
zaniechania podwykonawców odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
9. Wykonawcy wspólnie realizujący niniejszą Umowę solidarnie odpowiadają za jej należyte
wykonanie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została
uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument pełnomocnictwa do
podpisania umowy w sprawie zamówienia.
11. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy
opisującej przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z
Wykonawców przy realizacji niniejszej umowy. Umowa musi być podpisana przez
przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie, o
której mowa powyżej, Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród

8.

1

Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawcą jest osoba/-y fizyczna/-e
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siebie Pełnomocnika (Lidera) upoważnionego do zaciągania zobowiązań na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę i każdego z osobna.
Pełnomocnik (Lider) upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
12. Niniejsza Umowa musi być podpisana przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną - Lidera.
13. Liderem, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu jest ………………….
§2a
Zmiana wielkości zamówienia
1. Zamawiający ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia zwiększyć lub zmniejszyć
ilość zamawianych rur stanowiących Przedmiot Umowy. Prawo powyższe może być
wykonane w terminie do dnia 30 lipca 2017 r.
2. Zmiana ilości rur, o której mowa w ust. 1 nie może być większa niż 7% ilości wskazanej
pierwotnie w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa, o którym mowa w ust. 1,
wynagrodzenie należne wykonawcy wskazane w § 3 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu
zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość kwotowa zwiększenia/zmniejszenia zostanie
skalkulowane w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie Wykonawcy (cena) za wykonanie wszystkich obowiązków określonych
w niniejszej umowie (w tym cena sprzedaży Przedmiotu Umowy) wynosi ……… PLN
brutto (słownie: ……… PLN brutto).
Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego. Dane do faktury: Gmina Ścinawa, Rynek
17, 59-330 Ścinawa NIP: 9622261396
Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie przelewem na następujący
rachunek bankowy: ……… założony w: ………
Wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach, po każdej dostawie Przedmiotu Umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do ……. dni liczonych od
dnia następnego po dniu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz po dokonaniu
odbioru i podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego Przedmiotu Umowy zgodnie z
zapisami §5 i §6 oraz dostawie Przedmiotu Umowy zgodnie z §7.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiającego oraz Wykonawcy Protokół zdawczo - odbiorczy.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

§4
Termin i sposób wykonania Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca wykona (dostarczy) przedmiot umowy w trzech dostawach:
a. Pierwsza dostawa – do dnia 15.06.2018 r.
b. Druga dostawa do dnia 30.06.2018 r.
c. Trzecia dostawa – do dnia 31.07.2018 r.
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2. Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy w sposób należyty, jeżeli
dojdzie do odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami §5 i §6 oraz dostawy
Przedmiotu Umowy zgodnie z §7, a powyższe nastąpi najpóźniej w terminie wskazanym w
ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością
uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej przez niego działalności.
4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nadaje się do celu, jakiemu ma służyć.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem niezbędnym do wykonywania
umowy zgodnie z należytą starannością oraz oczekiwaniami Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę zgodnie z wiedzą profesjonalną
i starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu
tego typu usług porównywalnych pod względem rozmiaru, zakresu i złożoności.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w stopniu zapewniającym
maksymalną ochronę środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów,
surowców, energii oraz innych czynników niezbędnych do realizacji umowy.
8. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie koniecznym dla należytego
wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności poprzez udostępnianie
stosownych dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.
9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli
osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację
dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po
wykonaniu umowy.
10. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z
wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w
celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Faktura i wszelka dokumentacja dotycząca umowy sporządzana będzie przez Strony w
języku polskim.

1.
2.

3.

4.

5.

§5
Odbiór Przedmiotu Umowy
Odbioru Przedmiotu Umowy dokona komisja składająca się z osób wyznaczonych przez
Zamawiającego.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie na adres Zmawiającego, względnie
faksem na nr ……… lub poprzez wiadomość z poczty elektronicznej na adres ……… o
gotowości do przystąpienia do odbioru Przedmiotu Umowy.
Zamawiający, po wcześniejszych uzgodnieniach z Wykonawcą, wyznacza termin
dokonania odbioru Przedmiotu Umowy i zawiadomi o nim Wykonawcę pisemnie na adres
Wykonawcy, względnie faksem na nr ……… lub poprzez wiadomość z poczty
elektronicznej na adres ……… Termin ten zostanie wyznaczony nie później niż 5 (pięć)
dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
Podczas odbioru Przedmiotu Umowy osoby wyznaczone przez Zamawiającego dokonają
weryfikacji jego zgodności z wymaganiami określonymi w umowie oraz w SIWZ, oraz
opisie przedmiotu zamówienia.
Odbiór techniczno-funkcjonalny Przedmiotu Umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy
lub w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę, które pozwala na dokonanie jego
weryfikacji w sposób, o którym mowa w ust. 4.
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6. Niewykrycie wad Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego (jego przedstawicieli lub
osoby przez niego wskazane) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu
nienależytego wykonania zobowiązania czy odpowiedzialności za wady Przedmiotu
Umowy.

1.

2.
3.

4.

5.

§6
Protokół zdawczo - odbiorczy
Protokół zdawczo - odbiorczy Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, odpowiednio po jednym egzemplarzu dla
Zamawiającego i Wykonawcy.
Protokół zdawczo – odbiorczy Przedmiotu Umowy zostanie podpisany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
W przypadku potwierdzenia zgodności Przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi
w umowie i SIWZ przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy podpiszą protokół
zdawczo - odbiorczy Przedmiotu Umowy bez uwag.
W przypadku stwierdzenia braku zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami
określonymi w umowie i SIWZ przedstawiciel Zamawiającego odnotuje uwagi w treści
protokołu zdawczo - odbiorczego Przedmiotu Umowy.
Warunkiem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, jest dostarczenie przez
Wykonawcę, wraz z Przedmiotem umowy, deklaracji zgodności PN/EN lub deklaracji
właściwości użytkowych.
§7
Dostawa Przedmiotu Umowy

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w terminach wskazanych w §4 ust.1 niniejszej
umowy.
2. W przypadku, gdy w trakcie odbioru okaże się, że Przedmiot dostawy jest niezgodny
z umową, lub są w jakikolwiek inny sposób wadliwe, za datę realizacji dostawy uznaje się
dzień, w którym Wykonawca dostarczył wszystkie materiały w ramach Przedmiotu
Umowy, zgodnie umową. Niezgłoszenie przez Zamawiającego wad Przedmiotu Umowy
w trakcie odbioru nie wyłącza możliwości dochodzenia przez niego roszczeń z tytułu
gwarancji jakości lub rękojmi za wady w późniejszym terminie.
3. Miejsce dostaw: teren Gminy Ścinawa. Przy każdej dostawie Zamawiający szczegółowo
określi adres dostawy.
4. Dostawy będą się odbywały w godzinach od 700 do 1445, w dni robocze (od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem świąt), przy czym dokładny termin danej dostawy (data, godziny)
Wykonawca jest zobowiązany ustalać z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.
5. Dostawa Przedmiotu Umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Wraz z wyznaczeniem terminu dostawy Przedmiotu Umowy Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o miejscu dokonania dostawy.
7. Fakt dostawy Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie protokołem. Z chwilą podpisania
protokołu dostawy przez Strony Wykonawca przenosi własność Przedmiotu Umowy
na Zamawiającego.
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§8
Gwarancja i rękojmia
1.

Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres
5 lat.

2.

Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu
zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.

3.

Wykonawca gwarantuje wysoką jakość Przedmiotu Umowy i zachowanie przez niego
zadeklarowanych parametrów technicznych.

4.

W przypadku, gdy po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 6,
a przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy jest wadliwy, tj. w szczególności
nie zachowuje deklarowanych parametrów technicznych lub jest w jakikolwiek inny
sposób niezgodny z umową, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do jego
wymiany w terminie 7 dni od dnia, w którym został poinformowany o wadzie przez
Zamawiającego.

5.

W przypadku, gdy Wykonawca w terminie określonym w ust. 4 nie wymieni Przedmiotu
Umowy na wolny od wad, zastosowanie ma § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem,
o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

6.

Brak wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy Wykonawca w ciągu kolejnych 7 dni,
liczonych od upływu terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, jest powodem
uzasadniającym odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.

7.

W razie zniszczenia lub zgubienia ewentualnego dokumentu gwarancyjnego przekazanego
przez Wykonawcę, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże
przy pomocy innego dowodu - w szczególności zawartej Umowy - istnienie zobowiązania
z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotowych
warunków gwarancji.

1.
2.
3.

4.

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ……… zł (słownie: ………).
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w wysokości 70% jego wartości
najpóźniej w terminie 30 dni liczonych od dnia, w którym Zamawiający potwierdził
stosowanym protokołem należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.
Zabezpieczenie w wysokości 30% jego wartości, pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady wynoszącej 24 miesiące i zostanie
zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§10
Kary umowne
1. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w dostawie w stosunku do terminów ustalonych
w § 4 ust. 1, zapłaci Zamawiającemu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, karę umowną
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1.
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2. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu
określonego w §8 ust. 4, względnie ust. 5 zapłaci Zamawiającemu, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki, karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o którym mowa w §3 ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, obowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych
w ust. 1-3 Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
5. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę VAT, zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za zwłokę od kwot niezapłaconych w terminie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę.

1.

2.
3.
4.

5.

§11
Odstąpienie od umowy i zmiany umowy
Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy, druga
strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni do
wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie
uprawniona do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi
zawierać uzasadnienie z powołaniem konkretnych i obiektywnych przyczyn złożenia
takiego oświadczenia przez Stronę korzystającą z tego uprawnienia.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez
złożenie przez oświadczenia drugiej stronie umowy.
Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 uznaje się
przesłanie faksu na nr ……… lub maila na adres ………
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej
zmiany. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty,
w szczególności:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było
przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie
równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi.
Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu
prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe
następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy
wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań.
b) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w życie
po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany.
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c) zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych,
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek
redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty
umowy,
d) w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa
krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu
zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia
zmian umowy,
e) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy,
niepowodujących zmiany celu i istoty umowy,
f) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony,
g) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których
została ona zawarta,
h) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie
Zamawiającego lub w interesie publicznym
i) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów
wskazanych w umowie,
j) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
1) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
2) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu
umowy,
6. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,
2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności
wskazanych w ust 4.
§ 12
Rozstrzyganie sporów
1. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, że wszelkie spory, zaistniałe w związku
z niniejszą umową, w pierwszej kolejności, będą rozwiązany na drodze polubownej.
2. Dopiero w sytuacji, w której okazało się, że sporu nie da się rozwiązać w sposób, o którym
mowa w ust. 1 Zamawiający i Wykonawca poddadzą te spór pod rozwagę sądu
powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 13
Postanowienia końcowe umowy
1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie posiada prawa przenoszenia praw i obowiązków, w tym wierzytelności
niniejszej umowy na podmioty trzecie chyba, że Wykonawca uzyska pisemną zgodę
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Zamawiającego, a zgoda ta zostanie uzyskana w odpowiedzi na pisemny wniosek
Wykonawcy.
3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą
będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem
lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie przesłana także w formie
pisemnej i data jej otrzymania jest datą otrzymania korespondencji. Przesyłka pocztowa
musi być wysłana za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub
doręczona osobiście na adresy Stron podane w umowie.
4. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony wyznaczają:
a) Zamawiający – Pan(i) …………., tel. ………………, fax ……………., e-mail:
……………………
b) Wykonawca – Pan(i) ………….., tel. ………………, fax …………….., e-mail:
…………………..
5. Dane korespondencyjne stron są określane zgodnie z miejscami siedziby Zamawiającego
i Wykonawcy.
6. Dokumenty dostarczane będą w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00 z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie
skutkowało uznaniem, że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego, co jest
istotne z punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów
umownych.
7. W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań
przy użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą
liczone wtedy od dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich
otrzymanie, w przeciwnym wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie pisemnej.
8. W razie zmiany adresu, Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania drugiej
Strony o takiej zmianie pisemnie listem poleconym Zawiadomienie w innej formie będzie
nieskuteczne.
9. W razie niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu w przewidzianym wyżej
trybie, korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres, uważana jest za skutecznie
doręczoną.
10. Strony zgodnie wskazują jako prawo właściwe dla niniejszej umowy prawo Polskie.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przedmiotowo
istotne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny .
12. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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