
Załącznik nr 6  do SWZ 
UMOWA nr _______________ (wzór) 

 
zawarta w Bytomiu w dniu  ..................... 2022 r. pomiędzy: 
 
Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy Plac 
Akademicki 17,  wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000236838, o  kapitale zakładowym 2 956 000,00 złotych, NIP 6341006053, Regon 
272215818,  
 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym  
reprezentowaną przez: 
 
Prezesa Zarządu – mgr Agnieszkę Kozak 
 
 
a  
...................................................................................................................................... 
 
NIP: ..................... REGON: ....................,  
 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
i reprezentowanym przez:  
 
............................................................................................. 
 
łącznie zwani dalej Stronami, 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w przedmiocie: „Sukcesywna 
dostawa środków czystości” dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości w zakresie Części nr … oraz 
w asortymencie, ilości i cenach podanych w formularzu asortymentowo-cenowym złożonym wraz z ofertą 
z dnia ……, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 

§ 2 Termin realizacji umowy 

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia.  
 
 
 
 
 



§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wartość maksymalna Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z ofertą, wynosi ……………..zł 
brutto słownie: …………………………………………….) w tym należny podatek od towarów i usług VAT … % tj. 
netto ………….. (słownie: …………… ..…………………………………………….), w tym: 

1) Część nr 1: na kwotę netto …….. zł, co daje kwotę …… zł brutto, 
2) Część nr 2: na kwotę netto …….. zł, co daje kwotę …… zł brutto, 
3) Część nr 3: na kwotę netto …….. zł, co daje kwotę …… zł brutto, 
4) Część nr 4: na kwotę netto …….. zł, co daje kwotę …… zł brutto, 
5) Część nr 5: na kwotę netto …….. zł, co daje kwotę …… zł brutto. 

2. Niniejsza Umowa rozwiązuje się z chwilą wyczerpania się kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. wartości 
maksymalnej Przedmiotu Umowy. 

3. Określone ilości w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od 
liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych 
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w 
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać 
zredukowane do faktycznych potrzeb. Są one wartościami maksymalnymi zamówienia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia 
i w konsekwencji obniżenia maksymalnej wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 o 40 %. 
Tym samym minimalna wartość świadczenia ze strony Zamawiającego w przypadku zaoferowania 
towaru zgodnego z wymogami SIWZ i umową wynosi 60% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w ust. 1. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych 
spowodowanych takim zmniejszeniem, a Wykonawcy z tego tytułu nie służą wobec Zamawiającego 
żadne roszczenia. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni 
po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonym potwierdzeniem dostawy towaru, 
przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Załącznikiem do faktur będzie potwierdzenie dokonania dostawy. Potwierdzenia dokonuje pracownik 
Zamawiającego, o którym mowa w § 5. 

7. Brak potwierdzenia przez Zamawiającego dokonania dostawy stanowić będzie podstawę do odmowy 
zapłaty za dostawę. 

8. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Na podstawie art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity: DZ.U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.): 

a) Wykonawca ma obowiązek wskazania w umowie rachunku bankowego, który jest zgodny z 
rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

b) W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w pkt. a rachunku 
bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy 
numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać dokonane płatności, i być 
podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności 
przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: 
kancelaria@acstom.bytom.pl), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja, o 



której mowa powyżej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w 
zakresie zmiany rachunku bankowego. W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie 
rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia 
wskazanego w pkt. a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje 
zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o 
którym mowa w pkt a.  

c) W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z pkt b, który został określony zgodnie z 
niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, 
rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałe opóźnienie w zapłacie faktury.     

d) W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w 
pkt a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec 
Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób 
prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z 
powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu. Kara umowna będzie 
płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej 
wystawienia. 

 

§ 4 Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wymienionego 
w § 1 Umowy, zgodnego z opisem wynikającym z Załącznika nr 1 do umowy oraz do rozładunku 
i  wniesienia przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego w siedzibie 
Zamawiającego, tj. Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom oraz do lokalizacji w Zabrzu, ul. Traugutta 2 
w zależności od wskazania w zamówieniu, na własne ryzyko i koszt, bez obciążania z tego tytułu 
Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

2. Dostawy będą realizowane zgodnie z zamówieniem złożonym pisemnie przez Zamawiającego, 
w terminie do ……………….. dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty złożonego Zamówienia. 
Zamówienia przesyłane będą za potwierdzeniem drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę 
adres e-mail wskazany w § 5. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać asortyment, którego termin przydatności (dla asortymentów 
posiadających ograniczony okres użycia) nie będzie krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia dostawy do 
siedziby Zamawiającego. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone 
w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego 

4. Przedmiot niniejszej Umowy musi być wydany Zamawiającemu jako fabrycznie nowy, w opakowaniach 
zamkniętych oryginalnie, w stanie nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  

5. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego Przedmiotu Umowy objętego każdym 
zamówieniem.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej dostawy dowód dostawy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu o standardzie jakościowym spełniającym 
wymagania SWZ i niniejszej Umowy.  

8. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do 
tożsamości. 



9. W przypadku nieusunięcia braków ilościowych przedmiotu zamówienia lub niedostarczenia przedmiotu 
zamówienia wolnego od wad przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający może 
dokonać zakupu tego przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę kwotą 
wynikającą z różnicy ceny zakupu, dodatkowymi kosztami ich dostawy (np. przesyłki kurierskiej, 
transportu) oraz ewentualnymi innymi dodatkowymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową, którą 
Wykonawca zobowiązuje się uiścić na warunkach w niej określonych. Jednocześnie Zamawiający 
zachowuje prawo do naliczania kar umownych, zgodnie z § 7 niniejszej Umowy. 

10. W sytuacji określonej w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający odmówi przyjęcia towaru 
dostarczonego przez Wykonawcę po zakupie odpowiedniej partii towaru u innego dostawcy. W takiej 
sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.   

 
§ 5 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobami odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy oraz jej realizacji są: 
 ze strony Zamawiającego jest Pan/i…………………….…tel…………e-mail……..………… 

 ze strony Wykonawcy jest Pan/i…………………….…tel…………e-mail……..………… 

2.    Osobami do kontaktu w sprawie zamówień są: 

 Ze Strony Zamawiającego jest ………………………….. 

 Ze strony Wykonawcy jest…………………………………. 

 

§ 6 Gwarancja, Reklamacja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres zgodny z jego terminem 
przydatności, nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 
zamówionych towarów.  

2. Wszelkie koszty związane w wykonywaniem uprawnień z gwarancji ponosi Wykonawca, w tym koszty 
transportu towaru.  

3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego towaru zgodnie z SWZ oraz złożoną ofertą. 
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 
fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady 
te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, w tym jakościowych, ujawnionych przy 
odbiorze zamówionego towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach lub w przypadku 
uszkodzenia towaru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który zobowiązany jest wymienić 
bezzwłocznie wadliwy towar na wolny od wad, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. 

5. Towarem wadliwym jest towar niespełniający któregokolwiek z wymogów określonych w SWZ oraz 
mający braki, wady i uszkodzenia.  

6. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo 
wstrzymania realizacji rozliczenia faktury, do czasu dostarczenia towaru wolnego od wad. W tym 
przypadku rozliczenie faktury następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia usunięcia usterki lub 
dostarczenia towaru wolnego od wad lub w zamówionej ilości. 

7. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach, najpóźniej w ciągu 5 
dni roboczych od daty dostarczenia towaru. 



8. Termin dostarczenia towaru wolnego od wad określają wspólnie przedstawiciele obu Stron, z tym, że nie 
może on być dłuższy niż 48 godzin licząc od momentu otrzymania powiadomienia przez Wykonawcę. 

9. W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych lub o gorszych parametrach od opisanego 
w Formularzu asortymentowo-cenowym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo nie przyjęcia 
dostawy, a w przypadku stwierdzenia powyższych już po przejęciu dostawy ma prawo zwrotu towaru nie 
spełniającego wymogów jakościowych i umownych na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
wówczas dokonać korekty faktury i przesłać ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zwrotu towaru. 

10. Przyjęcie przez Zamawiającego przesyłki zawierającej zamówiony asortyment, dostarczonej przez 
przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy także przewoźnika lub innego podmiotu realizującego dostawę na 
zlecenie Wykonawcy) nie jest poprzedzane badaniem ilościowo – asortymentowym lub jakościowym 
dostarczonego towaru. Przyjęcie takiej przesyłki przez Zamawiającego nie jest równoznaczne 
z potwierdzeniem, że przedmiotowy asortyment został dostarczony w ilości i jakości zgodnej 
z zamówieniem. 

§ 7 Kary umowne 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy 
kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) w przypadku zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu o którym mowa w § 4 ust. 2, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy brutto określonej 
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku zwłoki w usunięciu braków ilościowych oraz w dokonaniu wymiany asortymentu 
o niewłaściwej jakości na właściwy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
maksymalnej Przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

c) w przypadku nie przesłania faktury korygującej do zwróconej partii towaru w sytuacji opisanej w § 6 
ust. 9 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w przysłaniu 
korekty faktury ponad określony termin. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części 
zamówienia brutto  w stosunku do określonej w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zapłaci  
on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto  
w stosunku do określonej w § 3 ust. 1. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych jakimi może zostać obciążony Wykonawca przez Zamawiającego 
wynosi 30% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1. 

5. Płatność kar umownych nastąpi na podstawie noty księgowej na rachunek bankowy Zamawiającego 
wskazany w nocie księgowej. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz do jednoczesnego nakładania  kar 
z różnych tytułów. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania czynności niewykonanych lub 
usunięcia wad zaistniałych w wyniku nie należytego wykonania. 

 

§ 8 Siła wyższa 



1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, 
w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 
niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, 
pożary, powodzie, epidemie, itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
wystąpienia Siły Wyższej powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas 
Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona 
zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w 
takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla 
realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań 
oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony 
postanowiły inaczej. 

 
§ 9 Zmiany umowy 

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty wyłącznie na niżej wymienionych 
warunkach: 

1) w stosunku do wartości Umowy w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT – w celu 
dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki – bez zmiany wartości netto wynagrodzenia 
wynikającego z Umowy, jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Nowa 
stawka VAT obowiązuje od dnia jej wprowadzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. Zmiana Umowy w tym zakresie może być wprowadzona na pisemny wniosek 
każdej ze Stron; 

2) zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub 
kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny 
lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie na 
następujących zasadach: 

a) Strony ustalają, iż poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa 
powyżej, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % 
oraz określają początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia odpowiednio koniec 
każdego kwartału kalendarzowego obowiązywania umowy; do kosztów związanych 
z realizacją zamówienia nie wlicza się kosztów wynikających z przepisów wskazanych 
w pkt 1) o ile Strony dokonały zmiany umowy w oparciu o powyższe regulacje. 
Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo udokumentować wysokość cen materiałów 
lub kosztów stanowiących podstawę kalkulacji ceny oferty oraz cen na dzień oceny 
wzrostu lub spadku tych kosztów w odniesieniu do jego firmy. 



b) Strony ustalają, iż zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie kwartalnego wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego  

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować w okresach kwartalnych, nie 
więcej niż o 30 % wartości wskaźnika wskazanego w pkt. b);  

d) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 20 % w całym okresie trwania 
umowy w stosunku do ceny ofertowej. 

3) w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od Stron, stanowiących obiektywną przeszkodę w 
wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w Umowie – wyłącznie o okres trwania 
przeszkody; 

4) zmiany numeru katalogowego producenta;  

5) w razie przejściowego udokumentowanego braku możliwości dostawy asortymentu o nazwie 
handlowej wskazanej w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza dostawę produktu 
równoważnego odpowiadającego wymogom określonym przez Zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia. Każdorazowa dostawa równoważnego asortymentu we wskazanych 
okolicznościach wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy. Produkt równoważny zostanie Zamawiającemu dostarczony po cenie 
jednostkowej nie wyższej aniżeli cena produktu zawartego w ofercie Wykonawcy; 

6) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych 
asortymentu na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W 
przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku 
czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości asortymentu obniżenia ceny zmiana taka nie 
będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie 
rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze lub załączonym dokumencie 
Wykonawcy, poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany 
(przyjęciem rabatu) ze strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury; 

7) tymczasowego dostarczania asortymentu w opakowaniach o innej ilości sztuk niż określona w 
ofercie Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku w opakowaniach o zaoferowanej 
wielkości, a cena jednostkowych sztuk będzie nie wyższa niż określona w umowie, a ilość 
zgodna z zamówieniem; 

8) zmiany producenta asortymentu, w przypadku, gdy producent wskazany w ofercie przez 
Wykonawcę wycofał się z produkcji pod warunkiem, że asortyment innego producenta w pełni 
spełniają wymogi wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, a ich cena będzie nie 
wyższa niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu dowody potwierdzające wycofanie się producenta z produkcji oraz dostarczyć 
Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia, że dostarczany w zamian 
asortyment  odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz wymaganiom 
określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 



9) wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu 
stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania jednak na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy; 

10) zmiany limitów ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych w danej części w 
stosunku do ilości określonych w umowie pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej 
wartości pierwotnej umowy. 

2. W przypadku, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych wydanych w związku z trwającym stanem 
epidemii zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę cen przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany szczegółowo uzasadnić wniosek w zakresie wpływu okoliczności związanych z epidemią na 
wzrost cen oraz udokumentować go dokumentami źródłowymi zgodnie z żądanie Zamawiającego. 
W przypadku jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów lub przedłożone dokumenty nie będą w 
ocenie Zamawiającego potwierdzały nadzwyczajnych okoliczności skutkujących wzrostem ceny 
produktu, Zamawiający ma prawo odmówić zawarcia stosownego aneksu do czasu przedłożenia 
Zamawiającemu uzasadnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność żądania Wykonawcy. 
Zamawiający zwraca uwagę, iż umowa zawierana jest w okresie trwającego stanu epidemii, więc sam 
fakt istnienia tego stanu nie może uzasadniać wniosku Wykonawcy o zamianę cen.  

3. Nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
numeru rachunku bankowego),  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności 
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 454-
455 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia 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. Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w przypadku 
istotnego naruszenia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia do Umowy. 

3. Za istotne naruszenie uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy rozumie się: 

a) 3-krotną nieterminową realizację jednostkowego zamówienia z winy Wykonawcy, 
b) 3-krotne nieterminowe usunięcie braków ilościowych towaru zgłoszonych w ramach reklamacji z 

winy Wykonawcy, 
c)  3-krotne nieterminowe dostarczenie towaru wolnego od wad zgłoszonego w ramach reklamacji z 

winy Wykonawcy, 
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 3 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przesłanki do 
odstąpienia. 



5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach miejsca ich siedziby. W przypadku 
niedopełnienia powyższego, korespondencję wysłaną pod ostatni wskazany adres uważa się za 
skutecznie doręczoną. 

4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.         

 
          ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 
 
 
     ……………………........       …………………………….. 
 (podpisy i data)                 (podpisy i data) 
 
 
 
Załącznik: 
1. Formularz asortymentowo-cenowy. 


