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Załącznik nr 8  do SIWZ 
 

UMOWA – PROJEKT  
 
zawarta w Zgorzelcu, dnia _____________ pomiędzy: 
________________________________________ 
________________________________________ 
zarejestrowanym w ________________________________________________________,  
________________________________________________, pod numerem ____________ 
 
reprezentowany przez: 
1. _____________________________________, 
2. _____________________________________, 
zwanym dalej Wykonawcą, a 
 
Wielospecjalistycznym Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w 
Zgorzelcu,  z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036788 
 
reprezentowanym przez: 
Zofię Barczyk - Dyrektora, 
zwanym dalej Zamawiającym. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do umowy, która 

będzie realizowana partiami do Apteki Szpitalnej Zamawiającego – do wskazanego pomieszczenia.  
 

2. Zamówione towary muszą spełniać wymagania, odpowiednio: 
 a)  w przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty 

lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r. 
poz. 2211 ze zmianami).  

 b) w przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby 
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja  2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 
2017r. poz. 211 ze zmianami). 

 c) w przypadku składania oferty na suplementy diety lub środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego –
muszą spełniać wymogi ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 
2017r. poz. 149 z późn. zm.), 

 

3. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z art. 145a pkt 2 Pzp na dzień zawarcia umowy nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.   

 

§ 2 

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI 
1. Wykonawca będzie zaopatrywał Zamawiającego partiami w towary, szczegółowo określone w załączniku nr 1 

do umowy, na własny koszt i ryzyko, w godz. od 8.00 – 14.00, do magazynu Apteki Szpitalnej 
Zamawiającego, który mieści się pod adresem: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, poziom -1 - do wskazanego przez 
Zamawiającego pomieszczenia. 

2. Dostawy odbywać się będą wyłącznie w dni robocze od godziny 8:00 do 14:00, z zastrzeżeniem ust 9. 

3. Towar pozostawiony poza wskazanym przez zamawiającego magazynem oraz dostarczony poza godzinami 
pracy apteki uważa się za dostarczony niezgodnie z umową. 

4. Po stronie Wykonawcy pozostają koszty wydania towarów, tj. rozładunku i wstawienia do magazynu 
Zamawiającego. 

5. W przypadku gdy ciężar pojedynczego opakowania przekracza 12kg lub łączna masa dostawy jest większa niż 
576 kg Wykonawca zapewnia również pomoc w rozlokowaniu towaru w magazynie (ułożenie na półkach). 
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6. W przypadku zlecenia usługi dostarczenia towaru firmie zewnętrznej, np. kurierskiej, Wykonawca ma 
obowiązek zlecić wniesienie towarów do wskazanego pomieszczenia. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi 
zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie dostarczy go do wskazanego 
pomieszczenia na koszt Wykonawcy czego następstwem będzie wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ za 
wykonanie usługi transportowej w wysokości 10% wartości dostawy brutto. 

7. Termin realizacji poszczególnych zamówień licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faxem lub 
elektronicznie: 

a) Termin realizacji 24 godziny dla pakietów – 1-8 

b) Termin realizacji cito 8 godzin dla pakietu – 3 

c) Termin realizacji do 21 dni– dla pakietu nr 9 

8. W przypadku gdy termin dostawy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy terminem dostawy jest pierwszy 
dzień roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym. 

9. Wykonawca w zakresie pakietów wskazanych w punkcie 7b niniejszej umowy zobowiązuje się do 
zapewnienia możliwości realizacji zamówienia w trybie na cito, tzn. w terminie 8 godzin od momentu 
złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia na cito nastąpi niezależnie od wartości zamówienia. Po 
godzinach pracy apteki realizacja zamówienia w trybie „na cito” możliwa jest po podaniu przez Zamawiającego 
tel. kontaktowego i nazwiska osoby odbierającej – na wskazany oddział Zamawiającego. 

10. W przypadku braku towaru opisanego w załączniku nr 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
odpowiednika, po uprzednim uzgodnieniu zakupu odpowiednika z Zamawiającym, przy czym cena 
odpowiednika nie może przekroczyć ceny przetargowej. Wykonawca każdorazowo będzie informował 
Zamawiającego o zmianach w realizacji zamówienia (w szczególności: zmiany na odpowiednik, zmiany 
zamówionych ilości i ustalonych terminów) pisemnie lub emailem na adres  apteka@spzoz.zgorzelec.pl – 
niezwłocznie po złożeniu zamówienia, najpóźniej do godz. 15:00 tego samego dnia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany produktu opisanego w zał. Nr 1 do umowy na jego 
odpowiednik - w przypadku pojawienia się na rynku odpowiednika produktu o cenie niższej niż cena 
produktu ujęta w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

12. Za datę sprzedaży uważa się datę otrzymania przez Zamawiającego towaru wraz z dokumentem, 
umożliwiającym przyjęcie i dalszy obrót towarem (faktury), w wersji papierowej. Do faktury należy dołączyć 
dyskietkę (program Malicki lub Datafarm) dla Zamawiającego jeżeli istnieje taka możliwość ze strony 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zamiast oryginału faktury, w dniu dostawy, wyjątkowo fax lub e-mail z 
fakturą w dniu dostawy (nie list przewozowy). W przypadku leków termolabilnych – dla prawidłowej 
realizacji dostawy - niezbędne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego transport leków w 
odpowiednich warunkach w dniu dostawy. 

13. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony 
do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania 
Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku 
nabycia od Wykonawcy zamówionego towaru, dostarczonego po terminie. W takim przypadku, Wykonawca 
pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie wraz z pokryciem 
wszelkich dodatkowych kosztów powstałych w związku z w/wym. okolicznościami 

14. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem      
e-maila z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych dostarczanych towarów 
i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z 
tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe 
funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. 

15. Wykonawca dostarczać będzie z każda partią towaru ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie 
niezbędne informacje o asortymencie, w tym sposobie magazynowania.  

16. Transport towaru Wykonawca będzie realizować zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta 
towaru oraz Dobrą Praktyką Dystrybucyjną opisaną w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13.03.2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 509). 

17. IMPORT RÓWNOLEGŁY: jeżeli przy nazwie proponowanego towaru w Załączniku nr 1 do umowy 
(Formularz cenowy) nie zaznaczono ze pochodzi on z  importu równoległego - wymaga się dostarczenia leku 
wyprodukowanego przez producenta na rynek polski. 

18. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:  
_________________________________________________________________________________________ 

19. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego przez 
jego podwykonawców. 
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20. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego zakup towaru z udziałem 
podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy. 

 

§ 3 

OKRES TRWANIA UMOWY 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony: do 28 lutego 2019r 
 

§ 4 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na towar objęty niniejszą umową na okres wskazany przez 
producenta, jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy od daty sprzedaży.  

2. Towar, którego dotyczy niniejsza umowa, musi posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia do 
stosowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających spełnienie 
powyższego wymogu. Wykonawca ma obowiązek przedstawić te dokumenty na każde wezwanie, w terminie 
3 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego. 

3. W przypadku dostarczenia partii towaru o terminie przydatności krótszym niż 12 miesięcy, Wykonawca 
zobowiązuje się bezpłatnie wymienić go na towar z dłuższym terminem przydatności (nie krótszym niż 12 
miesięcy od daty dostawy) niezwłocznie po tym, kiedy taka partia pojawi się na rynku. 

4. W przypadku stwierdzenia różnic ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o 
tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

- różnic ilościowych w ciągu 48 godzin, 

- wad jakościowych w ciągu 48 godzin, z wyjątkiem sytuacji określonych przez Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 12.03.2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofania z 
obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2008r. Nr 57, poz. 347). 

5. Jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić 
reklamowany towar na wolny od wad w terminie 3 dni, na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
towaru w terminie 48 godzin od daty zwrotu towaru. 

7. W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Wykonawcy - zobowiązuje się on każdorazowo do odbioru 
przedmiotu zamówienia w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia pomyłki. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru zareklamowanego przez Zamawiającego towaru - nie 
później niż w terminie 72 godzin od uzyskania informacji o powyższym. 

9. Jeżeli nastąpi zwrot towaru Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w ciągu 2 dni od 
daty zwrotu towaru oraz zabezpieczy towar na czas transportu (tj. zapewni opakowanie transportowe). W 
przypadku wymogu stosowania formularzy i procedur reklamacyjnych Wykonawcy – Wykonawca ma 
obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej wzory formularzy i procedury reklamacyjne w 
terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

 

§ 5 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.   Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę ________ złotych brutto, zgodnie z cenami podanymi w 
załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy. 

2. Ilości towaru, wymienione w załączniku nr 1 do umowy są szacunkowe i w okresie obowiązywania umowy 
mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych 
towaru i w granicach obowiązującej wartości umowy określonej w § 5 pkt 1 umowy. 

3. Umowa będzie rozliczana wartościowo. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania 
umowy, pełnego asortymentu lub ilości podanych w załączniku nr 1 lub przekroczenia ilościowego w 
poszczególnych pozycjach, przy nie przekroczeniu wartości umowy w okresie jej obowiązywania, Wykonawca 
oświadcza, że nie będzie miał żadnych roszczeń do Zamawiającego. Zmniejszenie wartości umowy nie może 
przekroczyć 70% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli Zamawiający nie uzyska kontraktu lub zostanie zmniejszony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 
lub gdy brak będzie pacjentów, którzy mogliby poddać się określonym kuracjom lub lekarz prowadzący zdecyduje 
o zmianie wybranego leczenia – Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości umowy w danym asortymencie 
poniżej progu określonego w ust. 3.           
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5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur VAT za poszczególne, otrzymane partie towarów, w terminie 60 
dni, licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze (po 
uprzednim otrzymaniu dostawy wraz z fakturą). 

6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia asortymentu objętego niniejszą umową o pozycje, w 
przypadku których zakończona została produkcja (oficjalne pismo producenta o zakończonej produkcji) oraz brak 
jest równoważnika. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich zobowiązań umownych: 

a) w wysokości 0,2% wartości partii towaru - w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie 
dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 ust. 7-10 lub § 4 niniejszej umowy – w 
przypadku gdy opóźnienie realizacji zamówienia jest dłuższe niż 3 dni – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po 
upływie terminu aż do dnia wykonania umowy lub do dnia usunięcia wad. Jeżeli zwłoka będzie trwała 
powyżej 7 dni kalendarzowych – Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie 
natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 6 ust. 2. Przed 
wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy. 

b) każdorazowo w wysokości 100 zł – w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych 
zapisami § 2 pkt 10 niniejszej umowy. 

c) każdorazowo w wysokości 100 zł – w przypadku nie odebrania zareklamowanego towaru w terminie 
wymaganym zapisami § 4 pkt 8 niniejszej umowy. 

2. Za odstąpienie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary  
umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w terminie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku przekroczenia terminu wskazanego w § 5 
pkt.5 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli kara umowna z wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej szkody – Strona która poniosła 
szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem 
rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
danego zobowiązania umowy przez Stronę drugą. 

5. Kara umowna lub odsetki powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowy, w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Naliczenie przez Zamawiającego 
kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem 
zapłaty. 

6. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

7. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej. 
 

§ 7 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 
Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie wierzytelności przez Wykonawcę – w żadnej formie prawnej. 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 
1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszej umowy w formie aneksu, który dla 
swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. 
Zmiana może nastąpić w przypadkach określonych poniżej: 

1) zmiany danych kontrahenta tj.: nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej, 
2) zmiany miejsca realizacji umowy czy umówionych terminów, 
3) zmiany asortymentu na inny, np. na skutek wycofania starego i wprowadzenie nowego, o takich 

samych lub lepszych parametrach użytkowych (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i w 
cenie przetargowej), 

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy wykonawca: 
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, 
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b)    w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego      
   podwykonawców; 

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp. 
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 
przypadku zamówień na usługi lub dostawy 

7) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a)     konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których 
    zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b)     wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub 
    umowie ramowej; 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany wysokości tego podatku – bez 

konieczności dokonywania zmiany umowy – przy czym zmianie ulega cena jednostkowa brutto, 
przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. 

b) okresowych obniżek cen przedmiotu zamówienia – bez konieczności dokonywania zmiany 
umowy w formie aneksu. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o powyższym droga pisemną/faxem lub mailem. 

c) obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od 
podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 
września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania 
nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy.  

d) obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany  wyrób, 
w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje 
od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania  i nie wymaga aneksu do Umowy.  

 
3. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu obowiązywania umowy – w przypadku niezrealizowania 
wartości umowy w czasie jej trwania (ceny asortymentu przedłużonej umowy nie mogą się różnić od ujętych w 
umowie).  

 

§ 9 (jeżeli dotyczy)* 

1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:  

___________________________________________________________________  

2. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego przez 
jego podwykonawców.  

3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z udziałem 
podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy.  

 

§ 10 

1. Strony umowy zastrzegają prawo do odstąpienia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do    
należytego wykonania umowy w szczególności w następujących przypadkach:  

1) Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od upływu terminu, 
określonego w wezwaniu, o którym mowa powyżej jeżeli Wykonawca: 

a) nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie jak w § 4, 
b) nie zrealizuje terminowo 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, 
c) nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach 
 ochrony zdrowia lub innych dokumentów wymaganych prawem, 

 
2) Wykonawca ma prawo do złożenia odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Zamawiający  zalega z płatnościami za realizację niniejszej umowy przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe. 

2. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Skorzystanie przez strony z prawa odstąpienia - skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy w pełnym zakresie.  
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§ 11 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności: 
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy Pzp; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

§ 13 

Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie właściwy dla 
Zamawiającego sąd powszechny. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

        Wykonawca       Zamawiający 

         ____________________________       _______________________ 
 


