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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Projekt 

UMOWA Nr […]/2019 
zawarta w dniu [...] w Radomiu pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Radomiu przy ul. Wjazdowej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047499, o kapitale zakładowym w wysokości 
23 180 000,00 zł, NIP 796-00-12-796, REGON 670673852. 
reprezentowaną przez:  
[…] 
[…] 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
 
a  
 
* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
* podmiotami działającymi wspólnie : 
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…],  zarejestrowaną w […]. 
reprezentowaną przez: 
[…]. 
[…] 
 
b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*,  

zwani dalej łącznie „ STRONAMI” 
 
* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […] 
* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 
* niepotrzebne skreślić 
 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr […]), w trybie przepisów Ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Definicje 
1. Umowa – niniejsza umowa z wszystkimi załącznikami; 
2. Przedmiot Umowy – zakup i dostawa gazu płynnego (LPG) dla potrzeb Stacji Paliw Zamawiającego 

w ilości 180 000 litrów  o parametrach zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, 
(zwanego w dalszej części umowy „Gazem Płynnym LPG”) odpowiadającego kryteriom określonym 
w Sszczegółowym  opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 
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3. Przedmiot Dostawy – gaz płynny (LPG) w ilości 180 000 litrów  o parametrach zgodnych                                   
z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, (zwanego w dalszej części umowy „Gazem Płynnym 
LPG”) odpowiadającego kryteriom określonym w Szczegółowym  opisie przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 

4. Docelowe miejsce dostawy - miejsce dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Dostawy, 
określone jako Stacja Paliw, znajdująca się na terenie siedziby Zamawiającego, wskazana 
Wykonawcy przez Zamawiającego; 

5. Protokół Rozbieżności – protokół rozbieżności asortymentu określający rozbieżności co do jakości 
lub zgodności Przedmiotu Dostawy z umową dotyczący różnic między materiałami zamówionymi 
przez Zamawiającego a Przedmiotem Dostawy dostarczonym przez Wykonawcę, stanowiący 
Załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Ustawa Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: KC); 
7. Ustawa Prawo zamówień publicznych -  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: Pzp). 
 

§ 2 
Interpretacje 

W Umowie oraz w Załącznikach: 
1. Odniesienia do Umowy są odniesieniami do niniejszej Umowy. 
2. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów, ustępów 

i załączników Umowy. 
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.  
4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
5. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, 

lat  kalendarzowych chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się 
zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego. 

§ 3 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na 
zakupie i dostawie przez Wykonawcę Gazu Płynnego LPG do siedziby Zamawiającego w ilości                        
i rodzaju każdorazowo określanym przez Zamawiającego w zamówieniu. 

2. Szczegółowy opis kryteriów, jakim odpowiadać ma Gaz Płynny LPG, stanowiący Przedmiot Dostawy, 
zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia  stanowiącym Załącznik nr […] 
do Umowy. 

 
§ 4 

Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że Gaz Płynny LPG stanowiący Przedmiot Dostawy, jest gazem                                    

o najwyższym standardzie, a nadto jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz, że spełnia  
wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia  
stanowiącym  załącznik nr […] do niniejszej  Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż Gaz Płynny LPG będący Przedmiotem Dostawy,  posiadać będzie 
aktualny Atest producenta paliwa – Świadectwo jakości paliwa, zawierające niezbędne parametry 
gazu płynnego LPG w tym gęstość, skład % propanu do butanu oraz spełnia wymogi określone 
obowiązujących przepisach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wymaganych prawem dokumentów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów i innych zaświadczeń dotyczących realizacji Przedmiotu 
Dostawy, w tym w szczególności aktualnego Atestu producenta paliwa – Świadectwo jakości 
paliwa, zawierające niezbędne parametry Gazu Płynnego LPG w tym gęstość, skład % propanu do 
butanu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, 
w związku z realizacją niniejszej Umowy, do pełnej wysokości szkody. 
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5. W przypadku stwierdzenia przez zewnętrzne organy kontroli takie jak: Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej, Urząd Celny, itp. nieprawidłowości polegającej na złej jakości paliwa 
odbiegającej od wartości normatywnych i wykazaniu, że paliwo pochodzi z dostawy od 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania w związku 
ze złą jakością paliwa.  

§ 5 
Termin realizacji Umowy 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie przez okres kolejnych 24 
miesięcy kalendarzowych w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia: 
........................................ lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 
Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku mniejszej sprzedaży lub zużycia gazu płynnego 
LPG na Stacji Paliw MPK w Radomiu Sp. z o.o., możliwość zmniejszenia ilości zamawianego gazu 
płynnego LPG, a Wykonawcy- w tym przypadku- nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego 
jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania Przedmiotu Umowy w całości. 

3. Termin zakończenia dostawy oznacza datę ostatecznego bezusterkowego 
      protokolarnego ich przyjęcia (podpisania protokołu odbioru) przez Zamawiającego,  
      zastrzeżeniem usług gwarancyjnych, obejmujących w szczególności braki ilościowe i jakościowe 
      dostarczane Gazu Płynnego LPG.  
 

§ 6 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający jest zobowiązany:  

1. zapewnić Wykonawcy dostęp do Docelowego miejsca dostawy w czasie ustalonym uprzednio 

przez Strony umowy w celu realizacji obowiązków związanych z dostarczeniem Zamawiającemu 

Przedmiotu Dostawy,  

2. wyznaczyć osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Umowy.- przedstawicielem 

Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy będzie: […] 

3. przystąpić do odbioru Przedmiotu Dostawy zgodnie z § 10  niniejszej Umowy, 

4. niezwłocznie poinformować Wykonawcę o stwierdzonych wadach w Przedmiocie Dostawy lub 

o rozbieżnościach co do jakości, ilości  lub zgodności Przedmiotu Dostawy z Umową. 

 
§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1. terminowo dostarczyć Gaz Płynny LPG, stanowiący Przedmiot Dostawy do siedziby 

Zamawiającego, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zgodnie z zamówieniem 

złożonym przez Zamawiającego, 

2. dokonać rozładunku Przedmiotu Dostawy w Docelowym miejscu dostawy wskazanym przez 

Zamawiającego, 

3. realizować dostawę Gazu Płynnego LPG samochodem – cysterną dopuszczonym do przewozu 

gazu płynnego LPG z zaplombowanymi zaworami spustowymi, 

4. przekazać Zamawiającemu odpowiednie i kompletne dokumenty, obejmujące w szczególności 

aktualny Atest producenta paliwa – Świadectwo jakości paliwa, zawierające niezbędne 

parametry gazu płynnego LPG w tym gęstość, skład % propanu do butanu, 

5. dokonywać dostawy Gazu Płynnego LPG wg „Instrukcji przyjmowania gazu płynnego (LPG) do 
zbiorników magazynowych na stacji paliw MPK w Radomiu Sp. z o.o.” (wg wzoru stanowiącego 
zał. nr […] do Umowy), 



4 

 

6. niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ  

na terminowe realizowanie Przedmiotu Umowy,  

7. usuwać w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy wady Gazu Płynnego LPG, 

stanowiącego Przedmiot Dostawy, w tym w szczególności wady ilościowe i jakościowe,  

8. niezwłoczne informować Zamawiającego o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach 

złożonych do niniejszej Umowy, 

9. na każdej fakturze zamieszczać zapis o treści: „… Cena netto zawiera zapłacony podatek 

akcyzowy i opłatę paliwową…” potwierdzając tym samym rzeczywiste dokonane zapłaty. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie 
1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie netto  zgodne z przewidywaną ilością paliwa w łącznej kwocie 
...................PLN (słownie: […]), zgodne z cenami określonymi dla cen Gazu Płynnego LPG, 
obowiązującymi w dniu dostawy, pomniejszonymi o ustalony przez strony upust w wysokości […] 
za każdy litr Gazu Płynnego LPG. 

2. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1  Umowy zostanie powiększone o należny podatek VAT, w 
wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

3. Łączna wysokość wynagrodzenia brutto wynosi [………………………] PLN (słownie: […]) 
4. Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w 

celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Umowy, w tym w szczególności koszty dostawy, 
transportu, rozładunku i ubezpieczenia Przedmiotu Umowy oraz wszystkie należne od niego 
podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 9 

Warunki płatności 
1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy  nastąpi na podstawie faktury Vat wystawionej 

przez wykonawcę. 
1. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie przyjęcia każdorazowo gazu płynnego LPG  

za dowodem obrotu materiałowego – wydruku z zalegalizowanej drukarki autocysterny, 
wystawionego zgodnie z ilością dostarczonego Gazu Płynnego LPG, stanowiącego Przedmiot 
Dostawy oraz przekazania Zamawiającemu niezbędnych, dokumentów określonych w § 4 ust. 3 
Umowy.  

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT wraz z załączonym i potwierdzonym 
przez Strony wydrukiem z zalegalizowanej drukarki autocysterny, wystawionego zgodnie z ilością 
dostarczonego Gazu Płynnego LPG. Faktura VAT musi posiadać adnotację powołującą się na 
niniejszą Umowę. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo na fakturze VAT zamieszczał adnotację                      
o następującej treści: „… Cena netto zawiera zapłacony podatek akcyzowy i opłatę paliwową…” 
potwierdzając tym samym rzeczywiste dokonane zapłaty. 

4. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT               

o numerze NIP […] 

6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT             

o numerze NIP […] 

7.  Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Zamawiającego.  
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8. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania 
dostaw kolejnych partii zamawianego przez Zamawiającego Gazu Płynnego LPG. 

 
 

 § 10 
Dostawa i Odbiór Przedmiotu umowy 

 
1. Zamawiający, w dniu poprzedzającym dostawę, złoży Wykonawcy faksem lub w innej 

uzgodnionej obustronnie formie, zapotrzebowanie na gaz LPG, w którym określi jego ilość. 

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie do realizacji złożone przez Zamawiającego 

zapotrzebowanie w dniu, w którym zostało złożone zamówienie. Zamawiający wymaga, aby 

dostawy realizowane były we wszystkie dni robocze oraz soboty z wyłączeniem niedziel oraz 

innych dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Zamawiający złoży zapotrzebowanie w dzień 

ustawowo wolny od pracy (niedziela lub inny dzień wolny od pracy, z wyłączeniem sobót), 

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić jego przyjęcie do realizacji najpóźniej do godz. 09:00 

pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy. 

2. Dostawa zamówionej partii gazu płynnego (LPG) winna nastąpić w dniu następnym    w ustalonym 

w zamówieniu 3-godzinnym przedziale czasowym. Dostawy gazu realizować należy samochodem 

– cysterną dopuszczoną do przewozu gazu płynnego LPG, spełniającą wszelkie obowiązujące w tym 

zakresie normy i przepisy prawa. Wykonawca dostarczał będzie do każdej dostawy gazu płynnego 

LPG aktualny Atest producenta paliwa – „Świadectwo jakości paliwa”, zawierające niezbędne 

parametry gazu płynnego LPG w tym gęstość, skład % propanu do butanu.  

3. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę gazu płynnego LPG do Stacji Paliw Zamawiającego 

odbywać się będzie wg „Instrukcji przyjmowania gazu płynnego (LPG) do zbiorników 

magazynowych na stacji paliw MPK w Radomiu Sp. z o. o.” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

a do niniejszej umowy przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela 

Wykonawcy.   

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Dostawy w Docelowym miejscu dostawy 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 – 21:00.  

5. Każdorazowo dostarczenie Przedmiotu Dostawy wskazanego w zamówieniu Zamawiającego będzie 
uznane za zrealizowane po pisemnym potwierdzeniu odbioru Przedmiotu Dostawy przez 
przedstawiciela Zamawiającego.  

6. Do dnia pisemnego potwierdzenia odbioru Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia 
Przedmiotu Dostawy. Zamawiający  nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w tym okresie 
w związku ze złożeniem Przedmiotu Dostawy w siedzibie Zamawiającego, poza terminem 
ustalonym na dzień dokonania dostawy. 

7. W sytuacji, gdy wysłane zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w całości, w terminie, 
o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego  powiadomienia 
Zamawiającego faksem (nr faksu: […]) bądź mailem (na adres: […]) o braku możliwości 
terminowego zrealizowania zamówienia, ze wskazaniem przyczyny, najszybszego możliwego 
terminu realizacji zamówienia. 

8. Zamawiający, może odmówić przyjęcia dostawy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli:  

a) dostawa zostanie dokonana bez wcześniejszego pisemnego zamówienia przez Zamawiającego, 

b) jakikolwiek element Przedmiotu Dostawy nie będzie posiadał wymaganej, kompletnej 
dokumentacji, obejmującej w szczególności dokumenty o których mowa w §4 ust. 3 Umowy  

9. W razie rozbieżności jakościowych lub ilościowych Przedmiotu Dostawy, lub jego zgodności z 
Umową Strony sporządzą Protokół Rozbieżności , według wzoru stanowiącego Załącznik nr […] do 
Umowy. 
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10. Protokół Rozbieżności będzie przekazywany  przez Zamawiającego faksem do Wykonawcy, 
niezwłocznie po stwierdzeniu wad, ale nie później niż w terminie […] dni roboczych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania Protokołu Rozbieżności 
faksem zwrotnym oraz  niezwłocznego rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności i wymiany Przedmiotu 
Dostawy na wolny od wad, lub uzupełnienia braków ilościowych, na własny koszt, w ciągu […] dni 
roboczych od dnia otrzymania Protokołu Rozbieżności . 

12. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały nie odpowiadają wskazanym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków zamówienia wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, 
Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie 
nie dłuższym niż 5 dni roboczych może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, naliczając 
jednocześnie karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt d). 

13. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę w całości Przedmiotu Umowy w zakresie 
zgodnym z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania Przedmiotu 
Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

14. Osobą upoważniona ze strony Zamawiającego do składania zamówień jest […]. 
15. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do przyjmowania zamówień Zamawiającego oraz 

potwierdzania przyjęcia ich do realizacji jest […] 
16. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę Gazu Płynnego (LPG) w Docelowym Miejscu Dostawy 

odbywać się będzie wg „Instrukcji przyjmowania gazu płynnego (LPG) do zbiorników 
magazynowych na stacji paliw MPK w Radomiu Sp. z o.o.” (wg wzoru stanowiącego zał. nr […] a do 
Umowy) 

§ 11 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zobowiązany będzie  do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kary umownej: 

a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia  Przedmiotu 
Umowy określonego w § 10 ust 1 Umowy – kara umowna w wysokości 0,5 % wartości 
zamówionego Gazu Płynnego LPG brutto, za każdą godzinę zwłoki; 

b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub uzupełnienia 
braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 11 
Umowy – kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 
Umowy, za każdy dzień zwłoki ; 

c) w razie dostarczenia Gazu Płynnego LPG złej jakości - 50 % wartości brutto Gazu Płynnego (LPG) 
dostarczonego w złej jakości; 

d) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia    
w terminie, w wysokości  5 % wartości brutto zamówionego Gazu Płynnego (LPG); 

e) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę 
w wysokości 20 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej 
przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, 

f) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy– kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 
Umowy. 

2. Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płatne na podstawie not obciążeniowych    
z terminem płatności wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia stosownej noty obciążeniowej drugiej 
Stronie.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej również 
w przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, 
a ujawniły się po jej zakończeniu. 

4. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych . 
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5. Strony przewidują możliwość potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia na podstawie 
not obciążeniowych płatnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

 
 

§ 12 
Siła wyższa 

1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące 

zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron        

i których nie można było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po 

przedsięwzięciu przez Strony wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do   uniknięcia 

takich wydarzeń. 

2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną 

ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w 

takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem 

niezwłocznego   powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności 

spełnienia świadczenia. 

3. W przypadku niemożliwości realizacji Umowy w terminie z powodu Siły Wyższej, każda ze Stron 

ma  prawo do odstąpienia od Umowy. 
 

§ 13 
Zmiany Umowy 

 
1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności i może nastąpić 

wyłącznie za zgodą Stron. 
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot. 
 

§ 14 
Odstąpienie od Umowy 

 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 
a)  W razie zaistnienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w części 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze jej 
wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy; 
b) w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy lub nie realizuje 
Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do wynagrodzenia; 
c) w przypadku gdy dostarczony Przedmiot Dostawy nie odpowiada opisowi i parametrom wskazanym 
przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia;  
d) nie poinformowania Zamawiającego o zmianie danych zawartych w dokumentach złożonych przez 
Wykonawcę do niniejszej Umowy, 
e) w innych przypadkach wskazanych w treści Umowy. 
 2. Odstąpienie od Umowy w każdym przypadku powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. 
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§ 15 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Uzupełnienie lub zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki. 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający                                                                          Wykonawca 


