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Umowa
zawarta w dniu _______2019r. w Limanowej pomiędzy:
Szpitalem Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
z siedzibą: 34 – 600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 61,
KRS 0000019390, NIP 737-17-41-935, REGON P-000304378
w imieniu którego działa Dyrektor – dr Marcin Radzięta
zwanym dalej Zamawiającym
a firmą: ________________________________________________________
wpisaną do KRS nr ____________, NIP___________ REGON ______________

reprezentowaną przez: ___________________________________________________
___________________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U.2019, poz.1843), zwanej dalej
ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych ujętych w zadaniu nr
____________ dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Limanowej. zgodnie ze złożoną ofertą w asortymencie, ilościach i
cenach wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym integralną część umowy.
2. Oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP
§2
Termin realizacji umowy
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Realizacja umowy nastąpi sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wcześniejszego
wyczerpania wartości zamówienia, w zależności od tego który wariant nastąpi wcześniej. W przypadku
niewyczerpania wartości umowy brutto lub niewyczerpania przedmiotu zamówienia w terminie obowiązywania
umowy, termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a.
Dostawy winny być realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy zapewniającego odpowiednie warunki transportu
(temperatura, światło) do magazynu Apteki Zamawiającego (Limanowa, ul. Piłsudskiego 61) wg każdorazowego
zapotrzebowania składanego przez Aptekę (drogą elektroniczną na wskazany w umowie przez Wykonawcę adres
e-mail).
Jako dostawę rozumie się wyładunek siłami Wykonawcy (lub jeżeli zlecono transport firmie kurierskiej to siłami
dostarczającego towar) z samochodu i dostarczenie towaru do pomieszczeń Apteki Szpitala w Limanowej.
Realizacja zamówienia: na następny dzień roboczy po złożeniu zamówienia w dni robocze(od poniedziałku do piątku)
od 700 do 11.00. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w
miejsca inne niż Apteka Szpitalna z wyjątkiem dostaw „na ratunek” realizacja max. do 12 godzin od złożenia
zamówienia.
Wykonawca zapewni dostawę „na ratunek” przypadającą po godzinach pracy Apteki Szpitalnej lub w dzień wolny od
pracy bezpośrednio na wskazany oddział szpitalny.
Wielkość i zawartość dostaw uzgadniana będzie na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia całego towaru lub jego części w przypadku gdy
w trakcie oceny wizualnej zostanie stwierdzone:
- widoczne uszkodzenie spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktu,
- towar nie będzie oryginalnie zapakowany ( a wymaga opakowania)
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym
załącznik do umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
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2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi ogółem: zadanie nr ___ – ________ PLN, (słownie:
_____________________________); na podstawie oferty z dnia _______________2019r
3. Wysokość kwoty brutto określonej w ust. 2, zawiera należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i
usług z dnia 11.03.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2011r nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz koszty niezbędne do zrealizowania
przedmiotu umowy i związane z wykonaniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy określonych w umowie wraz z
załącznikami oraz wszelkie inne koszty, które nie zostały wymienione, ale są niezbędne do należytego wykonania
zamówienia w zakresie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z części zamówienia maksymalnie o 20% wartości brutto. W tym
przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w
niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej ceny zamówienia. Skorzystanie z
prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytułu zmiany terminu realizacji
umowy.
§4
Sposób rozliczenia i warunki płatności
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe, na kwotę wynikającą ze złożonego zamówienia.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie przyjęcia preparatów w dacie dostawy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za należyte wykonanie częściowych dostaw
wyłącznie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 2 i przesłanych do przedstawiciela
Zamawiającego, wymienionego w zamówieniu. Termin płatności faktur częściowych z tytułu realizacji zamówienia
wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
4. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie
Zamawiającego.
5. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
6. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w ustawowej
wysokości.
7. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmian wielkości
opakowania handlowego wprowadzoną przez producenta z zachowaniem proporcjonalności w stosunku do ceny
będącej przedmiotem zamówienia.
§5
Realizacja umowy
1. Zamawiający informuje, że:
1) zamówienia będą przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną przez osoby wskazane w umowie
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Załączenia do każdej partii towaru faktury VAT z nazwą asortymentu, ilością, ceną oraz kodem EAN dla produktów
leczniczych, wyrobów medycznych,
2) W przypadku podanej na fakturze serii i daty ważności innej niż stwierdzona w odebranym towarze Zamawiający
prześle drogą elektroniczną Wykonawcy stwierdzone uchybienia, a Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni
przedłożyć Zamawiającemu notę korygującą z prawidłowymi danymi.
3) Reklamacje ilościowe (zgodność towaru dostarczonego z fakturą) Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy
pisemnie w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru towaru. Wykonawca zobowiązuje się do 3 dni roboczych
brakujący towar dostarczyć lub wystawić fakturę korygującą do faktury sprzedaży w ciągu 3 dni roboczych.
4) Reklamacje jakościowe – w przypadku stwierdzenia wad lub usterek ukrytych dostarczonego towaru Zamawiający
jest zobligowany do zgłoszenia Wykonawcy (pisemnie wraz z udokumentowaniem) w terminie ważności
reklamowanego towaru. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji dostarczyć
towar Zamawiającemu wolny od wad lub wystawić fakturę korygującą.
5) Dostawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w
stosunku do danego asortymentu (20% na + w granicach podpisanej umowy).Zamawiający zastrzega sobie prawo
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rezygnacji z zakupu części lub całości asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania. Poziom realizacji umowy nie
mniejszy niż 80%.
6) W przypadku niemożności realizacji dostaw zaoferowanego przez Wykonawcę produktu leczniczego na skutek
zakończenia produkcji, przerwy w produkcji lub innej winy nie przypadającej po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć zamiennik spełniający zapisane w umowie wymagania oferowanego produktu leczniczego
(dotyczy to tej samej substancji czynnej, postaci farmaceutycznej, dawki, zarejestrowanych wskazań do stosowania) w
cenie nie większej od zapisanej w umowie. Zmiana ta będzie poprzedzona otrzymaniem od Wykonawcy informacji
pisemnej o braku produktu leczniczego i proponowanym zamienniku. W przypadku możliwości zaoferowania w zamian
wyłącznie produktu leczniczego objętego zgodą Ministra Zdrowia na postawie art.4 ust.6 ustaw Prawo farmaceutyczne
Zamawiający wymaga przysłania tejże zgody oraz tłumaczenie ulotki producenta w języku polskim na adres mailowy
apteki.
7) Każde opakowanie zewnętrzne i bezpośrednie leku będzie zawierać informacje o nazwie towaru, nr serii, nazwę
producenta oraz ulotkę w języku polskim.
8) Termin ważności dostarczonych leków nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy (krótszy tylko po
uzgodnieniu z kierownikiem Apteki). W przypadku dostarczenia towaru z terminem ważności krótszym niż 6 m-cy
Apteka Szpitalna zastrzega sobie prawo jego zwrotu w terminie do 7 dni roboczych od daty dostawy.
9) Jeżeli po złożeniu zamówienia Wykonawca nie będzie mógł zrealizować całości lub części dostawy-zamówienia,
Zamawiający wymaga natychmiastowej informacji przesłanej drogą elektroniczną do Apteki Szpitalnej o braku towaru,
jego przyczynie oraz określenie terminu realizacji brakującego asortymentu.(zgodnie z nowelizacja ustawy Prawo
Farmaceutyczne z 09.04.2015)
10) W przypadku nie dostarczania tych informacji do Apteki, a konieczności zakupu u innego dostawcy Apteka dokona
zakupu samodzielnie z adnotacją ,,brak pisemnej informacji”
11) W przypadku zamówienie asortymentu objętego umową u innego dostawcy Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia
różnicy kosztów zakupu w przypadku braku realizacji złożonego zamówienia lub jej części w wymaganym terminie i
konieczności dokonania zakupu u innego dostawcy.
12) Aktualne atesty i certyfikaty, zezwolenia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na żądanie Zamawiającego.
13) Wykonawca jest odpowiedzialny za towar wydany w stanie niepełnym lub z wadą, która obniża jego użyteczność.
14) Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem towaru oferowanego Zamawiającemu.

3. Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie bezpośredniej realizacji niniejszej umowy Zamawiający i Wykonawca
działał będzie osobiście lub przez następujących przedstawicieli:
Zamawiający: Patrycja Nowak – Gwiazdowska: tel/faks: 18 3301 735. e-mail: apteka@szpitallimanowa.pl
Wykonawca: __________________________________________________________________________________

1.
2.

4. Osoby wymienione powyżej mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na inne za uprzednim, pisemnym
poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej
sporządzenia aneksu.
§6
Odpowiedzialność
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku nieterminowego zrealizowania dostawy częściowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty udzielenia
zamówienia zastępczego, o ile takie było konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.
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1.

§7
Kary umowne
W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5 % wartości
brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia
określony w § 2 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.

2.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości
brutto niezrealizowanej wartości umowy określonej w § 3

3.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na
Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części wynagrodzenia określonego w § 3

4.

Kary, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do
ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżącej należności Wykonawcy.

5.

Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy
§8
Siła wyższa
1. Przez określenie siła wyższa strony umowy rozumieją wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności:
1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;
3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze
spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami
obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej.
2. Jeżeli którakolwiek ze stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z
powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą stronę.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających kontynuację wykonywania dostaw
zgodnie z umową, strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki
wystąpienia siły wyższej.
4. Jeżeli czas trwania siły wyższej jest dłuższy niż 14 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia,
to każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej części umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania.
§9
Zmiany postanowień zawartej umowy
1. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zmiany terminu umowy:
a) poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1, o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w
przypadku niewyczerpania wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 lub nie wyczerpania
przedmiotu zamówienia,
b) poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 2 ust. 2, o uzgodniony przez strony termin w
wyniku zaistnienia siły wyższej,
c) poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 2 ust. 2, o uzgodniony przez strony termin
w wyniku wystąpienia przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego
3) w sytuacji gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
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a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiany, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, niezależnie od ich wartości,
5) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie
Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie,
6) innych przewidzianych w ustawie,
7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi:
a) zmiana obowiązującej stawki VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz.2008),
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
-a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę –zastosowanie mają zasady
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-7, z tym,
że zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach obowiązywania umowy z wyjątkiem zmiany stawki
podatku VAT.
2. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których
mowa w ust. 1 pkt 7), może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w
zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez
Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:
a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, co do wysokości
dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość
przyjętych założeń –takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do
ubezpieczeń.
3. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy
o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać
oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
4. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za
dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
5. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejście w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których
mowa w ust. 1 pkt 7), może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien
zawierać, co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian
przepisów.
6. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie
informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z
oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 7), mają wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio,
z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30dni od
dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
7. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2 -6 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust 1 pkt 7),
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z
zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy
wywołanych przyczynami określonymi w ust. 1 pkt7).
8. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 6) wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem § 5 ust. 11
umowy. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony.

Projekt umowy

NZ/56/D/N/L/2019
9. Zmiany cen urzędowych leków, wprowadzonych stosownym aktem prawnym właściwego Ministra, przy czym zmiany te mogą
dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen, jak również ustalenia cen urzędowych dla leków nie objętych wcześniej takimi cenami, a
także skreślenia leków z wykazu leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi".

§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w
Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, zgodnie z art. 145
ustawy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ust 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu, w
wypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji danej
dostawy przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2, naliczając Wykonawcy karę umowną, o
której mowa w § 8 ust. 2,
§ 11
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający, zgodnie z art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych, może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi
jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§ 12
Podwykonawcy
1. Podwykonawcy wykonają zamówienie w zakresie:
1) _____________________________________________________________,
2) _____________________________________________________________
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania
własne.
4. Umowa o Podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej i mieć charakter odpłatny, a także musi określać
jaka część przedmiotu umowy o zamówienie publiczne zostanie wykonana przez Podwykonawcę.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy
zadań.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami.*
* w przypadku, gdy Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego
porozumienia.
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4. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy trzy dla
Zamawiającego.
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