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Załącznik nr 4 do SIWZ 
                         NS: ZP.271.17.2019 

 
PROJEKT - UMOWA DOSTAWY 

 
 
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 
 
w dniu...............2019 roku w Cedrach Wielkich, pomiędzy: 
 
Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego16, 83-020 Cedry 
Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowaną przez: 
Janusza Golińskiego – Wójta Gminy 
Zwaną dalej „Zamawiającym”   
 

a 
 
………………………….... z siedzibą  w ………………………………., ul. …………..……………………………………. 
działającą zgodnie z wpisem do ………………………………………., NIP …………………………………., zwaną 
dalej „WYKONAWCĄ” dostawy, reprezentowaną przez: 
 
1) ……………………………. - ……………………………………………………. 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 2100 sztuk 
nowych płyt drogowych typu „JOMBO”, o cenie i parametrach określonych w ust. 2 i 3 oraz w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
2. Płyty drogowe powinny odpowiadać wymogom Aprobaty technicznej wydanej przez Instytut 
Budowy Dróg i Mostów lub równoważnej.  
3. Parametry techniczne płyty winny być następujące: 
a) wymiary 1,00m x 0,75m x 0,125 m dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 3 mm na długości i 
szerokości oraz 5 mm na wysokości; 
b) wygląd zewnętrzny: zwarta struktura, jednakowa tekstura powierzchni licowej; 
c) wytrzymałość na ściskanie: nie mniejsza niż 30 Mpa; 
d) nasiąkliwość: nie większa niż 5% badana wg normy PN – 88/B-06250; 
e) mrozoodporność: F 125, badana wg normy PN – 88/B-06250; 
f) odporność na ścieranie na tarczy Boehmego do 3,5 mm wg normy PN – 84/B-04111; 
g) zbrojenie – podwójna siatka z drutu (minimum fi 6 mm); 
h) dopuszczalne obciążenie P: 50 kN. 
4. Wartość niniejszej umowy określa się na:  
brutto: …………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………) 
5. Cena, o której mowa w ust. 4, uwzględnia transport i rozładunek przedmiotu umowy w miejscach 
wskazanych przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 
6. Wskazana w ust. 4 powyżej wartość przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie zobowiązania 
Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy. 
7. Wynagrodzenie określone w ust. 4 będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy o numerze 
………………. prowadzone w …………………………... 
8. Waloryzacji wynagrodzenia w związku z rzeczywistą inflacją lub jakimikolwiek zmianami czynników 
cenotwórczych nie przewiduje się. 

§ 2 
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w ciągu maksymalnie … dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy. 
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie pod nr 58 692 20 45 i potwierdzi faksem na 
nr 58 683 61 66 o terminie dostawy do każdego z miejsc wskazanych przez pracownika Urzędu Gminy 
Cedry Wielkie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 
3. Zamawiający przewiduje dostawę przedmiotu umowy do sołectw zlokalizowanych na terenie Gminy 
Cedry Wielkie. 
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4. Wraz z ostatnią dostawą płyt drogowych, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
atest na dostarczone płyty. 
5. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu umowy w terminie i w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
6. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy w godzinach ustalonych                                   
z przedstawicielem Zamawiającego.  
7. Dostarczenie przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zostanie 
każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy 

§ 3 
1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji i odmowy dokonania odbioru towaru w przypadku 
ujawnienia przy odbiorze zamówionego towaru, braków ilościowych, wad jakościowych dostarczonego 
towaru, wad ukrytych towaru lub w przypadku uszkodzenia towaru. 
2. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem ………………………..…………………………….             
i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
3. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych w § 1 ust. 2                
i 3, a także mający braki, wady i uszkodzenia, o których mowa w ust. 1. 
4. W przypadku, gdy stwierdzone w toku odbioru wady 
1) nadają się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad przedmiotu odbioru lub 
dostarczenia nowego przedmiotu odbioru wolnego od wad, 
2) nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać dostarczenia nowego przedmiotu odbioru 
wolnego od w wad. 
5.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub dokonania wymiany towaru wadliwego na 
towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji Zamawiającego. 
6. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone 
Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

§ 4 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli 
Wykonawca nie dokona usunięcia wad lub nie dostarczy nowego przedmiotu odbioru (co łącznie 
określa się jako wymiana towaru wadliwego na towar wolny od wad) w terminie wskazanym w 
reklamacji, o której mowa w § 3 ze skutkami określonymi w § 9 ust. 4 umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli 
Wykonawca nie zrealizuje w terminie przedmiotu umowy ze skutkiem, o którym mowa w  § 9 ust. 4 
umowy. 

§ 5 
1. Zapłata za należności wynikające z realizacji niniejszej umowy uregulowana zostanie jednorazowo 
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego za 
dostarczone płyty. Podstawę do wystawienie faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru 
końcowego podpisany przez obie strony. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania jej za nie 
dostarczoną, w siedzibie Zamawiającego.  
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy udziale podwykonawców (w tym 
również dalszych podwykonawców), na podstawie przedłożonej Zamawiającemu kopii umowy              
o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, której przedmiotem są dostawy 
płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę 
Zamawiającemu (najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy) 
oryginału dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopiami 
opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbioru dostaw pomiędzy Wykonawcą, 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą 
zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 
5. W przypadku nie dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 4 Zamawiający wstrzyma wypłatę 
należnego wynagrodzenia za dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
oryginałów dowodów zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 6. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 
odsetki z tytułu późniejszego otrzymania wynagrodzenia. 
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o 
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podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 10 dni 
kalendarzowych zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
10. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń 
Zamawiającego, bez jego pisemnej zgody, a także nie zawierania umów poręczenia za zapłatę 
należności przez Zamawiającego oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia 
wierzytelności należnej od Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem nieważności. 

§ 6 
Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy o wysokim standardzie jakościowym, 
zgodnego z parametrami, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, w ilości wskazanej w niniejszej 
umowie. 

§ 7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia którego przedmiotem są 
dostawy, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej 
umowy wskazanej w § 1 ust. 4 umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie 
jest dłuższy niż termin określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej 
2. W przypadku zmiany do umów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                       
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być późniejszy, niż termin 
płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.  
4. Zlecenie wykonania części dostawy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim 
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić na 
piśmie zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów                                    
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 
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§ 8 
Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość rzeczy stanowiących przedmiot umowy. 
2. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne na przedmiot umowy na okres ……. 
miesięcy zgodnie z ofertą. Bieg terminów dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się od dnia wydania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania 
stosownego protokołu potwierdzającego przyjęcie przedmiotu dostawy bez zastrzeżeń. 
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad fizycznych w przedmiocie umowy, Zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powyższym, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni 
kalendarzowych od powiadomienia o wadach do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie wskazanym                 
w ust. 2 powyżej, jeżeli wadę zgłosił przed upływem tego terminu. 
5. Wezwanie do usunięcia wad następuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po którego 
bezskutecznym upływie Zamawiający jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i ryzyko 
Wykonawcy usunąć wadę własnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecić jej usunięcie 
wykonawcy zastępczemu. Usunięcie wad przez Wykonawcę lub osoby trzecie nie wyklucza ani nie 
ogranicza zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi do świadczeń naprawczych w 
okresie gwarancji lub rękojmi. Powyższe nie narusza dalej idących ustawowych roszczeń z tytułu 
rękojmi, w szczególności o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczeń odszkodowawczych 
Zamawiającego. 
6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawcę jego 
zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie złoży 
Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy 
nieodwołalną ofertę cesji jego roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do podwykonawców              
i dostawców. Ofertę taką Zamawiający może przyjąć jako pisemne oświadczenie Wykonawcy wobec 
konkretnych podwykonawców lub dostawców albo wobec wszystkich podwykonawców lub dostawców.   
7. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy bądź 
odmowy dostawy w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia ponad termin 
określony w § 2 ust. 1 umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru 
wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia 
ponad termin określony w § 3 ust. 5 umowy. 
3. W przypadku opóźnienia w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy oraz                 
w przypadku opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 4 dni kalendarzowe 
Zamawiający, niezależnie od uprawnień do kar umownych, o których mowa w ust 1 i ust 2 ma 
ponadto prawo, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy dokonać zakupu przedmiotu umowy na 
rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty kary umownej w wysokości ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej 
umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości określonej 
w § 1 ust. 4 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego  
na podstawie  § 4 ust. 1, 2 umowy. 
5. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto ustalonego w § 1 ust 4 umowy. 
6. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 
złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany. 
7. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości ustawowych odsetek 
za nieterminową zapłatę. 
8. Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia                    
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kare umowną w wysokości 0,5% należnego im 
wynagrodzenia. 
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9. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo                        
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 złotych. 
10. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.  
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w wykonanym 
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara umowna 
wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego elementu. 
12. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 
13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. 
14. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, na 
rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w tymże żądaniu. 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od całej lub niewykonanej części umowy, w przypadkach, gdy: 
a) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami, 
b) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
c) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej 
podstawę do odstąpienia od umowy. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo 
żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót. 
3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji dostawy              
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia dostarczonej części przedmiotu umowy.                     
W zaistniałej sytuacji strony dokonają protokolarnej inwentaryzacji stanu zaawansowania dostawy, 
która będzie stanowiła podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 11 
Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:  
a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia dostawy przez Zamawiającego 
b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, 
trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, 
zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock - 
outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej 
powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych 
od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono 
o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. 
c) w przypadku wstrzymania realizacji dostawy ze względu na okoliczności niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawierania umowy 
d) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla 
Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu braku 
środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. 
W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 kolejnych 
dni. 
II. Inne zmiany 
a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji dostawy,  
b) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, 
c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie. 
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2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną 
umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do 
kontaktów między stronami. 
3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego 
do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.  

§ 12 
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
„PZP”. 

§ 13 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 
Dostawy będą realizowane w okresie …………………………… od daty zawarcia umowy. 

§ 15 
1.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
2.Integralną część umowy stanowi: 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………………………………….. 
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 

 
 
 

 


