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           załącznik nr 4 

 

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy  

w sprawie zamówienia MCE/26/94/2022/DW 

 

Umowa nr ……………………………. 

 

Zawarta w dniu …………………… pomiędzy: 

Gminą Knurów – z siedzibą przy ul. dr F. Ogana 5, 44-190 Knurów, NIP: 969-15-97-553, 

reprezentowaną przez ………………………….. – ……………….. Miejskiego Żłobka „Kraina 

Maluszka”, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

.........................................................................................................……………………………… 

………………………………………………………….…………………………................................ 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………….................. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(w skrócie Pzp) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z ze zm.) została zawarta umowa, o treści 

następującej: 

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Dostawa 
artykułów żywnościowych na rok 2023 dla MŻ w Knurowie” - pakiet ……………... 

 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakres ilościowy i jakościowy określony 
w formularzu oferty, zawierający pakiet …. - ………………………….. stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. 

 3. Termin wykonania przedmiotu umowy: rok 2023 (1.01.2023 r. - 31.12.2023 r.), 

z wyłączeniem miesiąca sierpnia 2023 r. 

 4. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy w dni 
robocze (tj. od poniedziałku do piątku), transportem Wykonawcy na jego własny koszt 
i odpowiedzialność, tj.: 

 4.1. pakiet … – ………….. – ……………………………..w godz. ………………….. 

 5. Miejscem wykonania zamówienia jest Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie,  
ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów. 

 6. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie, wg potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznie, drogą 
elektroniczną lub za pomocą faxu, każdorazowo określając ilość i asortyment danej 
dostawy najpóźniej w przeddzień dostawy. 

 7. W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeby Zamawiającego, Wykonawca 
winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. 

 8. Podane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ilości stanowią szacunkowe 
zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania 
umowy.  

 9. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie 
mniejszym niż 60 % wartości brutto umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2. Realizacja 
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umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego 
wynikających ze zmiennej liczby uprawnionych do żywienia dzieci. 

 10. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie, o którym 
mowa w ust. 9 w przypadku normalnego funkcjonowania placówki.  

 11. Gwarancja złożenia zamówień na dostawę towaru na poziomie, o którym mowa w ust. 9 
nie dotyczy sytuacji zamknięcia lub ograniczenia działalności placówki, na które 
Zamawiający nie ma wpływu. 

 12. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezłożenia 
i niezrealizowania przez Zamawiającego zamówień na poziomie wyższym niż 60% 
maksymalnej wartości brutto umowy oraz z tytułu niezłożenia zamówień na poziomie 
określonym w ust. 9 w sytuacji, o której mowa w ust. 11. 

 13. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie 
zamówienia – Pakiecie - w ramach limitu finansowego.  

 14. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt, transportem przystosowanym do tego celu 
i spełniającym niezbędne wymagania określone przepisami prawa obowiązującymi w tym 
zakresie.  

 15. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim 
do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego. 

 16. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do 
odbioru. Nie dopuszcza się pozostawienia żywności przez Wykonawcę osobom 
nieupoważnionym oraz dostarczenia żywności przed otwarciem placówki  
i pozostawienia jej na zewnątrz budynku (również w pojemnikach przystosowanych do 
przechowywania produktów żywnościowych).  

 17. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego 
towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych brutto i wartości ogółem. 

 18. Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy i stanowi 
załącznik nr 2. 

 19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie 
zakresu objętego niniejszą umową. 

 
§ 2  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 1. Za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 1 ustala się 
wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe, wg cen jednostkowych brutto wynikających 
z załącznika nr 1 do niniejszej umowy i ilości zakupionych artykułów.  

 2. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
są ilościami szacunkowymi (przewidywane zapotrzebowanie na okres realizacji 
zamówienia) i mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia,  
z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 9 - 11, przy czym ogólna wartość realizowanych 
dostaw nie przekroczy kwoty brutto ………….……….. zł (słownie: 
……………………………/100 zł), wynikającej z oferty Wykonawcy na pakiet będący 
przedmiotem niniejszej umowy.  

 3. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania 
wynagrodzenia za realizację dostaw artykułów żywnościowych, objętych niniejszą umową. 
Zamawiający nie zapłaci za elementy zakresu zamówienia, za które nie został ujęty koszt 
w cenie ofertowej Wykonawcy, a wymagane jest ich wykonanie zgodnie umową.  

 4. Ceny jednostkowe brutto artykułów żywnościowych ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, a wynikające z oferty Wykonawcy, nie mogą ulec zmianie w okresie trwania 
umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 7.  

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto artykułów 
żywnościowych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w części 
dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze 
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ustawowej stawka podatku VAT będąca elementem ceny jednostkowej brutto za dany 
artykuł żywnościowy. Zmiana stawki VAT będzie miała zastosowanie do faktur 
wystawionych po dacie wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany stawki 
VAT(dotyczy płatnika VAT). 

 

§ 3  

Warunki i forma zapłaty 

 1. Rozliczenia za wykonywaną dostawę dokonywane będą partiami (etapami), na podstawie 
dokonywanych zamówień. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ilości zamawianych 
artykułów żywnościowych oraz ceny jednostkowej brutto.  

 2. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie ważnego dowodu dostawy, tj. 
ilości dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych brutto i wartości ogółem. 
Dowód dostawy stanowi podstawę wystawienia faktury/innego równoważnego dokumentu 
księgowego.  

 3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktur 
VAT/innych równoważnych dokumentów księgowych. 

 4. Faktury VAT/ inne równoważne dokumenty księgowe za wykonanie przedmiotu umowy 
będą płatne przelewem najpóźniej do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym  
w fakturze/innym równoważnym dokumencie księgowym, a terminem wskazanym 
w niniejszej umowie, przyjmuje się, że prawidłowo podano termin w umowie. Za dzień 
zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata nastąpi z konta 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze VAT/ innym równoważnym 
dokumencie księgowym. 

 5. Wyklucza się możliwość przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie w drodze przelewu (cesji) w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego. 

 6. Faktury/ inne równoważne dokumenty księgowe  powinny być wystawione na: 
6.1. Nabywca: Gmina Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, 
NIP: 969-15-97-553, 
6.2. Odbiorca: Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie, ul. Wiosenna 1, 44-196 
Knurów. 

 7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach, służy do rozliczeń 
finansowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i jest / nie jest dla niego 
prowadzony wyodrębniony rachunek VAT, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia  
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dotyczy płatnika VAT). 

 8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach znajduje się  
w wykazie podatników VAT, prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o podatku od 
towarów i usług. Jeżeli na dzień zapłaty wynagrodzenia rachunek bankowy Wykonawcy, 
nie będzie ujawniony w ww. wykazie, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się 
z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku 
bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT(dotyczy płatnika VAT) . 

 

§ 4 

 Dodatkowe gwarancje 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości dostarczanego towaru, 
właściwej dla danego asortymentu. 

2. Jeżeli ujawnią się wady jakościowe rzeczy (widoczne lub ukryte) podczas odbioru lub 
podczas magazynowania, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad 
niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar, o którym mowa w § 6 ust. 8 najpóźniej  
w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamawiający zwrócił 
Wykonawcy uwagę na niespełnienie minimalnych paramentów danego produktu.  Przez 
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dzień roboczy należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu 
umowy na zasadach ogólnych oraz ustalonych niniejszą umową. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

 1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy, za: 

1.1. trzykrotne, zawinione przez Wykonawcę niedotrzymanie terminu dostawy artykułów 
żywnościowych, określonego w § 1 ust. 4, 6 i 7 niniejszej umowy, w wysokości 3% 
wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, 

1.2. każde, zawinione przez Wykonawcę niedotrzymanie terminu wskazanego przez 
Zamawiającego w dostarczeniu towaru bez wad w przypadku ujawnienia się wad 
jakościowych stwierdzonych przy odbiorze lub podczas magazynowania,  
w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, 

1.3. odstąpienie od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy, 

1.4.  każde co najmniej dwukrotne dostarczenie przez Wykonawcę artykułów 
niezgodnych z zaoferowanymi lub odmowę dostarczenia zamówionych artykułów 
wskazanych w ofercie lub dostawę artykułów nie spełniających wymogów  
o których mowa w § 6 ust. 2-7, w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części 
przedmiotu umowy za każdy przypadek naruszenia, 

1.5. za każdy dzień zwłoki w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 3 i § 7 ust. 5 umowy  
w wysokości 100 zł. 

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  
z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części przedmiotu 
umowy. 

 3. Łączna kwota kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 
ust. 2. 

 4. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należne mu kary 
umowne z dowolnej faktury VAT/ innego równoważnego dokumentu księgowego 
Wykonawcy. 

 5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz 
osobom trzecim w związku z dostarczanymi artykułami żywnościowymi.  

 7. Kary umowne, o których mowa wyżej, nie wyczerpują możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach 
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

 8.  Zamawiający odstąpi od potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych,  
o których mowa powyżej, w sytuacji zakazu ich potrącania wynikającego z odrębnych 
przepisów prawa. 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad HACCP, zapewnienia właściwej 
jakości zdrowotnej żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktów 
z żywnością. 
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2. Towar dostarczony do Zamawiającego powinien być świeży, barwa typowa dla danego 
asortymentu, bez obcych zapachów, bez zanieczyszczeń chemicznych i organicznych, bez 
oznak obecności pleśni, prawidłowo oznakowany (każda partia winna posiadać etykietę: 
data produkcji, termin przydatności do spożycia, warunki przetrzymywania, skład, 
identyfikację producenta) oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu 
przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu z zastrzeżeniem  
w ust. 3, 4 i 5. 

3. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać oznakowanie spełniające wymogi  
§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.  
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 29), oraz nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania. 

4. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do 
przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami. 
Mięso i wędliny będą produktami świeżymi, z terminem przydatności do spożycia nie 
krótszym niż 5 dni od dostawy. 

5. Mrożonki muszą być dostarczone do placówki w formie nie rozmrożonej i posiadać termin 
przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy. 

6. Wędliny dostarczane do żłobka nie mogą być produktami przetworzonymi zawierającymi 
dużą zawartość tłuszczów nasyconych, soli, substancji dodatkowych/konserwujących 
(m.in. azotyn sodu, potasu, fosforany, wzmacniacze smaku w postaci glutaminianu sodu) 
oraz barwników. 

7. Produkty żywnościowe dostarczane przez Wykonawcę winny pozwolić zapewnić dzieciom 
wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych 
norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia 
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie oraz normami żywienia 
opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia. 

8. Szczegółowy opis produktów żywnościowych zawierający minimalne parametry produktu, 
zawiera załącznik nr 9 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 1 do 
umowy – oferta Wykonawcy. W przypadku dostarczenia produktu o parametrach niższych 
aniżeli wynika to z załącznika nr 9 do SWZ oraz załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie do wymiany produktu na taki który spełnia wskazane wymagania. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktów w opakowaniach zbiorczych 
pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze będzie posiadało oznaczenie dotyczące wagi 
oraz terminu przydatności do spożycia, oraz pod warunkiem, że waga opakowania 
zbiorczego odpowiada zamówieniu. 

10. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu 
szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych 
i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca winien w okresie 
obowiązywania umowy posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Koszty 
ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

§ 7 

Zmiana umowy i odstąpienie od umowy  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co  
najmniej  jednej  z  okoliczności wymienionych poniżej: 

2.1. zmiany produktu dostarczanego przez Wykonawcę na równoważny lub lepszy pod 
względem jakości w stosunku do zaoferowanego w ofercie, w przypadku niemożliwości 
jego dostarczenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich jak: 
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zaprzestanie lub zmiana profilu produkcji przez producenta, upadłość lub likwidacja 
producenta, 

2.2. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego 
wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy 
zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, 
akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego. 

Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest 
konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 

2.3. zawieszenia wykonywania dostaw w sytuacji na którą Wykonawca i Zamawiający nie 
mają wpływu i nie wynika ona z działań lub braku działań żadnej ze stron (np.  
w przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych) 
– zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu i jest dokonywana poprzez zawiadomienie 
Wykonawcy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.3. i ust. 10 dopuszczalne są pod 
następującymi warunkami: 

 

3.1. wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej po rygorem nieważności, 

3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku 
Wykonawcy i po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek 
Zamawiającego,  

3.3. ceny produktów o których mowa w ust. 2 pkt 2.1. nie mogą być wyższe od cen 
zaoferowanych w ofercie, 

3.4. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na 
jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3.5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  
w  przypadku zmiany: 

4.1. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 2 ust. 5, 

4.2. cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonej na podstawie komunikatu  
 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  
Wykonawcę. 

5. W przypadku, wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 4.1. wynagrodzenie netto  
Wykonawcy pozostaje bez zmian, a zmianie ulega wynagrodzenie brutto. 

6. Wykonawca w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy jest zobowiązany w terminie 
najpóźniej 7 dni przed wejściem w życie przepisów dotyczących zmiany podatku VAT, 
poinformować Zamawiającego, których pozycji w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ta 
zmiana dotyczy i wskazać nowe wartości brutto w celu zawarcia aneksu do umowy. 

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn o których mowa w ust. 4.2. obejmować 
będzie płatności za dostawy wykonane po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy, tj. od 
dnia …………………… Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu następować 
będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem za rok poprzedzający rok wystawienia faktury VAT/innego równoważnego 
dokumentu księgowego, ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, publikowanego na stronie internetowej https://stat.gov.pl. 

8. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 4.2. na zmianę 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w ust. 4.2. wprowadzone 
zostaną w drodze aneksu do umowy, po akceptacji przez Zamawiającego wniosku 
Wykonawcy. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przyczyn wskazanych  
w ust. 4.2. nie może przekraczać 20% kwot wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 2. 

https://stat.gov.pl/
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10. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zmianie nazwy, adresu siedziby 
Wykonawcy, formy prawnej i przedłoży dokumenty potwierdzające te zmiany. Zmiany te 
nie wymagają aneksu do umowy. 

11. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

11.1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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, 

11.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

11.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,  

11.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie  
            art. 108 Pzp, 

11.2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury  
     przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że  
     Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy  
    Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy  
     2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem  
     prawa Unii Europejskiej.  

11.2.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 6.2.1. Zamawiający odstępuje od  
    umowy w części, której zmiana dotyczy. 

11.2.5. W przypadkach, o których mowa w ust. 6.1. Wykonawca może żądać  
     wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

12. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy określonych w kodeksie cywilnym,  
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

12.1. wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty  
  powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

12.2. zajęcia składników majątkowych Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia  
  wiadomości o tym fakcie. 

13. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy  
w przypadkach, gdy: 

13.1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia wykonywania umowy 
złożonego na piśmie, odstąpienie przysługuje w terminie 14 dni od upływu terminu 
wskazanego w wezwaniu, 

13.2. Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, pomimo 
wezwania Zamawiającego do podjęcia wykonywania umowy złożonego na piśmie, 
odstąpienie przysługuje w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu, 

13.3. jeżeli Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania, pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia 
należytego wykonywania umowy złożonego na piśmie, odstąpienie przysługuje  
w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu. 

14. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za 
wykonaną część umowy. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie 
wykonanych dostaw.  

15. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomił 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty 
zawiadomienia.  

16. Odstąpienie od umowy wymaga zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

17. Wszystkie zmiany umowy wymagają zgody stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.3. i ust. 10. 
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§ 8 
 

1.  Wykonawca może zlecić zgodnie z ofertą Wykonawcy (zał. nr 1) wykonanie części 
zamówienia objętego przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom po spełnieniu 
wymagań wynikających z niniejszej umowy oraz z SWZ, tj. wykonanie nw. zakresu dostaw: 
………………………………………………………….....………………………………………….
…………………………………………………………….....………………………………..……..
…….………………………………………………………….....………………..……………….. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo - należy przez to 
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
dostawy stanowiące część zamówienia objętego niniejszą umową, zawartą między 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 

3. Wykonawca powierzając wykonanie części przedmiotu umowy  innym osobom, odpowiada 
w pełnym zakresie za ich działania i zaniechania, tj. jak za działania i zaniechania własne.  

4. Jeżeli powierzenie wykonania części umowy następuje w trakcie realizacji umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest uprzednio powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie. 
Zamawiający może wyrazić sprzeciw wobec wyboru Podwykonawcy i w tej sytuacji 
Wykonawca nie jest uprawniony do skorzystania z tego Podwykonawcy. Upływ trzech dni 
roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy od skutecznego powiadomienia Zamawiającego uznaje się za 
równoznaczny z brakiem sprzeciwu. 

 
 
 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich danych 

osobowych oraz informacji poufnych oraz do niewykorzystywania danych 
osobowych/informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu 
umowy.  

2. Za dane osobowe i informacje poufne rozumie się wszelkie dane oraz informacje chronione 
dotyczące Zamawiającego, chronione na podstawie 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 (dalej: RODO lub 
Rozporządzenie), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 742), a także inne, jeśli Zamawiający oznaczy je jako poufne,  
a zostały powzięte lub otrzymane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy 
okazji wykonywania umowy.  

3. Obowiązek ochrony danych osobowych/informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy 
niezależnie od formy ich przekazania przez Zamawiającego.  

4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy danych osobowych/informacji poufnych:  
4.1. których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
4.2. które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez 

Zamawiającego lub za jego zezwoleniem. 
5.  Wykonawca nie będzie sporządzać kopii danych osobowych/informacji poufnych,  

z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie 
będą określone jako należące do Zamawiającego. 

6. Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu 
uprzednio zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

7. Wykonawca z dniem zakończenia wykonywania umowy zobowiązany jest do zwrotu 
wszystkich danych osobowych/informacji poufnych Zamawiającemu, w tym sporządzonych 
kopii. 

8. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych/informacji poufnych spoczywa na 
Wykonawcy także po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez strony.  
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§ 10 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązujące, w tym kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. 
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia się na piśmie 

o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla stron. 
5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w okresie obowiązywania umowy 

może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), 
tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 

6. Przyjmuje się, iż wszelkie dokumenty, w tym wezwania wysłane przy użyciu poczty 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, zostały doręczone Wykonawcy  
w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią, w dniu wysłania ich przez 
Zamawiającego. 

§ 11 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – „Oferta Wykonawcy” 

Załącznik nr 2 – „Specyfikacja Warunków Zamówienia” 


