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Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SWZ 

 

UMOWA Nr …………………….. 

 

zawarta w dniu …………………… w Świnoujściu pomiędzy: 

 

„Uzdrowisko Świnoujście” Spółką Akcyjną z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Nowowiejskiego 2, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – 

Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000075180, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 13.260.000 zł (trzynaście milionów dwieście 

sześćdziesiąt tysięcy złotych), w pełni wpłacony (NIP: 855-000-41-25), 

reprezentowaną przez: 

 

1) Prezesa - Dariusza Śliwińskiego, 

2) Członka Zarządu – Głównego Księgowego – Bożenę Foryś, 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

* Panią/Panem…………………………………………………………, zamieszkałą/ym w…… przy ul. ….., …-

….. …….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą......…………………………………… z siedzibą w 

……………………………………………… 

ul.…………………………………………………………………………………… zarejestrowanym 

………………………………………………………………, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 

……………………; REGON ………………………, 

reprezentowanym przez: 

 …………………………………… 

 

*…………………………………………………………z siedzibą w……………………………… wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…………………- ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……….., 

kapitał zakładowy w wysokości ……….zł (słownie: złotych) wpłacony w całości, posiadającą numer 

identyfikacyjny NIP ……………………………………………;REGON ………………………………,  

reprezentowaną przez: 

……………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć) 

 

w dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący wspólnie określani są także jako Strony,                               

a osobno także jako Strona, o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa (dalej – „Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, wariant I 

p.n.: „Dostawy ryb” na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 

2021 poz.1129 z późn.zm). 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa ryb w celu przygotowywania posiłków dla kuracjuszy Zamawiającego 

za cenę zgodną z ofertą przetargową Wykonawcy, która stanowi załącznik do Umowy (dalej – „Oferta”).  

2.  Przedmiot Umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach: 

a) Umowie,  

b) SWZ wraz ze wszystkimi jej załącznikami oraz modyfikacjami,  

c) Ofercie.  

Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i 

obowiązków Stron, dokumenty określone w lit. a)-c) będą miały charakter wzajemnie uzupełniający, przy 

czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia dokumentu przywołanego wcześniej. 
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Jednocześnie Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym 

znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub 

rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej 

staranności.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z treścią Umowy, SWZ oraz Ofertą. 

4. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wykona Przedmiot Umowy z należytą starannością, według najwyższych 

profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Sposób wykonywania Przedmiotu Umowy oraz dostarczany w jego ramach artykuł żywnościowy musi 

być zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, 

w tym w szczególności lecz nie wyłącznie: 

1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jedn.: Dz.U. z 

2020 r. poz. 2021 ze zm.), 

2) ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych ( tekst jedn.:  Dz.U. 2021 r. poz. 117 z zm.), 

3) rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L z 30.4.2004, 139/1) 

4) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany 

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 nr 1925/2006 oraz uchylenia 

dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/469/EWG, dyrektywy Komisji 

1999/10/WE. 

 

 

§ 2 

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY  

 

1. Termin realizacji zamówienia -  3 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

2. Dostawy winny być realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku trzy razy w tygodniu, na 

podstawie każdorazowych zleceń składanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego, przed dniem danej dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia przedmiotu umowy w następnym dniu po otrzymaniu danego zlecenia najpóźniej do godziny 

8.00 lub w terminie określonym w zamówieniu do miejsca dostawy, w zależności od nadawcy danego 

zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru pustych opakowań pozostałych z poprzedniej 

dostawy ryb. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania dodatkowych zamówień w danym dniu, w przypadku 

zaistnienia sytuacji nagłej, nieplanowanej w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawy w sytuacji 

nagłej i nieplanowanej, realizowane będą każdorazowo na podstawie zleceń, składanych w dniu dostawy 

przez osoby upoważnione przez Zamawiającego tj. nadawców zamówienia. Maksymalny termin dostawy 

nagłej/nieplanowanej wynosi 5 godzin od momentu złożenia zlecenia na dostawę nagłą. 

4. Miejscem dostawy jest: 

- RESTAURACJA SANATORYJNA Światowid - Świnoujście ul. Kasprowicza 12, 

- RESTAURACJA SANATORYJNA Bursztyn - Świnoujście ul. Żeromskiego 9, 

- RESTAURACJA SANATORYJNA Admirał I - Świnoujście ul. Kasprowicza 13, 

- RESTAURACJA SANATORYJNA Henryk - Świnoujście ul. Sienkiewicza 2, 

w zależności od nadawcy danego zamówienia. 

5. Dostawa przedmiotu umowy do miejsca dostawy  realizowana będzie transportem Wykonawcy, na jego 

wyłączny koszt i ryzyko. 

6. Dostawa realizowana będzie odpowiednim środkiem transportu, gwarantującym zachowanie właściwej 

jakości oraz warunków dla przewożonego ładunku. 

7. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty dostarczanego przedmiotu umowy w  

transporcie. 

8. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki transportu dla zrealizowanych dostaw. 

Wykonawca powinien zapewnić również rozładunek towaru do pomieszczeń magazynowych wskazanych 

przez Zamawiającego. 

9. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół dostawy.  

10. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożony i funkcjonujący system HACCP oraz zobowiązuje się 

utrzymywania funkcjonowania systemu HACCP przez cały okres realizacji umowy. 
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11. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty potwierdzające 

zgodność artykułów żywnościowych, stanowiących Przedmiot Umowy z bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności: 

1) zgody PPIS lub aktualny wpis z książki kontroli sanitarnej w sprawie spełnienia wymogów 

higieniczno – sanitarnych w zakresie dostarczanych artykułów żywnościowych, 

2) oświadczenia Wykonawcy sprawie wdrożenia i stosowania zasad systemu HACCP, z wyjątkiem 

producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy winni przedstawić oświadczenie o stosowaniu 

zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP), 

3) Zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewożenia żywności wydane przez właściwy 

organ. 

12. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności o planowanym zmniejszeniu zakresu prac 

objętych Zleceniami oraz o zamiarze skorzystania z Opcji. 

 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone 

zgodnie z ust. 3, wstępnie określone na podstawie Oferty na kwotę ……………… zł brutto. Kwota 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi „wartość przedmiotu umowy” i jest 

iloczynem ilości zamówionego towaru i ceny jednostkowej tj. ………..zł brutto.   

2. Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje dostaw wykonanych w ramach Opcji i Wznowienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1 następować będzie w częściach – odrębnie za każdą 

dostawę partii artykułu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dostawę danej partii artykułów zostanie 

obliczone na podstawie ilości odebranych artykułów według ceny jednostkowej podanej w Formularzu 

cenowym stanowiącym Załącznik do umowy – zgodnie z zamówieniem szczegółowym.  
4. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn wskazanych cen jednostkowych wynikających z Formularza 

cenowego oraz dostarczonych ilości artykułu.  

5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3, nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji Umowy. 
Wykonawca niniejszym potwierdza, iż ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu umowy uwzględniają 

wszystkie koszty związane z ich wykonaniem, w szczególności koszty transportu.   

6. Ostateczne zapotrzebowanie (a przez to ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) może ulec 

zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 20 %. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania 

umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

7. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.  

8. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem ust. 10, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.   

10. Wykonawca oświadcza, przy realizacji niniejszej umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w 

art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685 z późn. zm.). W przypadku gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego 

nie widniejący w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym 

wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Z 2020 poz. 1666, dalej – 

„Ustawa o Fakturowaniu”). 

12. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 11, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej 

do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). 

13. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o 

których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać 

numer Umowy. 

14. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPO _____________________. 
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15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 13 powyżej, 

do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

16. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

18. W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres 

rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne jak opisane w SWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest 

zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich 

zlecenie.   

19. Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w 

Formularzu cenowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, 

niektóre lub jedna z dostaw wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w Formularzu 

cenowym stanowiącym część Oferty). 

20. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości nie przekraczającej 20 % wartości 

przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 3 ust 1.  

21. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe zawarte w 

Formularzu cenowym stanowiącym część Oferty. 

22. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie 

zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność 

w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w 

tym realizacja prawa do odwołania zamówienia, zamówienia nagłego i prawa do rozwiązania umowy 

następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem Umowy. 

 

 

 

 

§ 4 

KARY UMOWNE 

 

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień 

zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości danego zamówienia, ale nie 

może być niższa niż 100 zł.  

2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na realizację dostawy przez Wykonawcę (na podstawie 

zamówienia lub w przypadku dostawy nagłej) Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego 

niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową, na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wszelkie dodatkowe koszty związane z takim zakupem, w szczególności wynikające z 

różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności 

podjęcia dodatkowych czynności ponosi Wykonawca.  

3. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego 

złożenia (za pośrednictwem faksu /poczty elektronicznej). Przekazanie powyższej informacji jest 

równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego przez Wykonawcę zamówienia.  

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych artykułów żywnościowych 

stanowiących Przedmiot Umowy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który 

rozpatrzy reklamację dotyczącą:  

- braków ilościowych w ciągu 2 dni  

- wad jakościowych w ciągu 7 dni.  

5. Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji Wykonawca dostarczy brakujące artykuły 

żywnościowe lub wymieni artykuły żywnościowe, reklamowane z uwagi na wady jakościowe, w ciągu 

48 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.  

6. Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 

100 zł za każdy dzień zwłoki. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości 

niedostarczonego bądź wadliwego towaru.  

7. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) - 5) i 7) Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. 
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8. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze 

wskazaniem podstawy naliczenia.  

9. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, dokumentując 

swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód.  

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania wszelkich naliczonych kar umownych z najbliższego 

wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.  

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą, tak 

kontraktową jak i deliktową, za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę i podmioty, którymi 

Wykonawca posługiwał się przy realizacji Umowy, wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy.  

12. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne 

od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu 

nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające 

wysokość zastrzeżonych kar umownych i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z zakupem 

interwencyjnym. 

 

 

§ 5 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

1) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. co najmniej trzykrotnego naruszenia terminów 

określonych w § 2 ust. 2 i ust. 3  Umowy;  

2) niezrealizowania zamówienia;  

3) powtarzających się /co najmniej drugi przypadek/ dostaw produktów poza miejsce określone w 

danym zamówieniu;   

4) dostarczania / co najmniej drugi przypadek/ produktów z wadami jakościowymi,  

5) dostarczenia / co najmniej drugi przypadek/ produktów z terminem ważności krótszym niż 21 dni,  

6) gdy łączna kwota naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 20% Wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

7) nieprzedłożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentu lub oświadczenia 

(dokumentów lub oświadczeń), o których mowa w § 2 ust. 13 Umowy,  

3. W przypadkach o których mowa w ustępie 2 pkt 1-5 i 7 Zamawiający przed rozwiązaniem Umowy wezwie 

Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca nie zastosuje się do 

wezwania Umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem treści ust. 2 poniżej. 

2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez: 

1) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

tego terminu w przypadku: 

a. wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 

pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, 

b. wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od 

obu Stron, które skutkowały wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy lub 

opóźnieniem w jej zawarciu,  

c. wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymania dostawy, 

d. czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów będących przedmiotem 

Umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej;  

 

2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiany Wynagrodzenia w przypadku: 
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a. gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,  

b. zmiany wielkości opakowania; zmiana taka nie może skutkować zmniejszeniem ilości sztuk 

dostarczanych produktów ani spowodować zwiększenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za dostawę produktów, których zmiana opakowania dotyczy,  

c. zmiany ceny towarów i usług zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

publikowanym przez Prezesa GUS – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać o jaką kwotę wzrosły koszty wykonania Przedmiotu Umowy w związku ze zmianą 

cen towarów i usług konsumpcyjnych;  

3) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że 

wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT.  

4) zmianę miejsca dostawy,  poprzez wskazanie dodatkowego miejsca dostawy, znajdującego się w 

obrębie administracyjnym Gminy Miasto Świnoujście, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany 

Zamawiający zobowiązany będzie do każdorazowego wskazania w zleceniu miejsca dostawy,  

5) zmianę części/zakresów przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za 

pomocą podwykonawców, w tym również poprzez realizację za pomocą podwykonawców części 

zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców; zmiana 

nie może spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ani zwiększenia należnego 

wykonawcy wynagrodzenia,  

6) wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca 

nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców; zmiana nie 

może spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ani zwiększenia należnego 

wykonawcy wynagrodzenia.  

 

3. Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zmiany: 

a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego; 

b. danych teleadresowych;  

c. osób upoważnionych wskazanych w Umowie; 

d. danych rejestrowych; 

e. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 9 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego jest………………., tel. kont.: …………………………,          e – mail: 

………………………… . 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony 

Wykonawcy jest Pan/Pani …………………………, tel. kont.: …………………………, e – mail: 

…………………………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany Umowy, przez co nie wymaga dla 

swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego 

drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 

 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w 

komparycji Umowy pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie 

doręczoną. 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania Umowy lub z nią związane, Strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu 

drugiej Strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe w terminie 30 dni od 
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dnia powstania sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi rzeczowo i miejscowo 

właściwemu według siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrócić 

Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

niniejszym zgodę. 

4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. 

6. Wszystkie dokumenty wymienione w treści Umowy, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, 

stanowią integralną część Umowy. 

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

8. Załączniki: 

Załącznik – oferta (załącznik nr 1 i 1a do SWZ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 


