Przetarg nieograniczony nr DZP-361-119/2020

WZÓR
UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-119/2020
W dniu .......................2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej
Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:
…………………………………………………..………………………………………………………,
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr
……………………………………

a
.......................................................................................................................................................
będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ................................., REGON: …………...............................
wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Sprzedawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo,
stanowi załącznik nr 1 do Umowy, zwanej dalej Umową
zwanym dalej Sprzedawcą, działającym na podstawie
......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr DZP-361-119/2020 została zawarta Umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem Umowy jest sukcesywna sprzedaż, dostawa oraz odbiór zużytych materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu
Warszawskiego położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C, wyspecyfikowanych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, zwanych dalej materiałami.
§2
Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania prac lub czynności objętych Umową,
jeżeli przepisy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponuje niezbędnymi

kwalifikacjami i doświadczeniem do pełnej realizacji przedmiotu Umowy.
§3
Kupujący nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-119/2020

§4
1. Sprzedawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać materiały od dnia podpisania Umowy do dnia
31.03.2022 r. w zależności od potrzeb wynikających z przeglądów okresowych lub do wyczerpania
kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć materiały po cenach jednostkowych wymienionych w
„Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się, że ceny materiałów, wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy, w
czasie realizacji Umowy nie ulegną zwiększeniu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Umowy.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych materiałów w terminie …. dni
roboczych od dnia otrzymania zamówienia pod podany w zamówieniu adres jednostki UW.
5. Pisemne zamówienia będą przekazywane drogą elektroniczną do Sprzedawcy, który potwierdzi
drogą elektroniczną przyjęcie zamówienia. Zamówienie winno być każdorazowo zatwierdzane
przez Dyrektora Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego lub osobę przez niego
upoważnioną.
§5
1. Materiały będą dostarczane przez Sprzedawcę własnym transportem, na jego koszt i ryzyko, według
zamówienia Kupującego.
2. Jeżeli dzień wydania materiałów jest dniem wolnym od pracy, wydanie zostanie zrealizowane
pierwszego dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu wydania. Wraz z wydanymi
materiałami Sprzedawca przekazuje upoważnionemu pracownikowi listę dostarczonych
materiałów.
3. Kupujący dokona sprawdzenia ilościowego materiałów. W przypadku dostarczenia materiałów
niezgodnie z zamówieniem Kupujący powiadamia o tym fakcie Sprzedawcę, telefonicznie lub
mailem w ciągu 5 dni roboczych.
4. Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczonych materiałów. W przypadku dostarczenia materiałów
nie spełniających jakościowych wymogów Kupującego, zobowiązany jest do ich wymiany na
własny koszt w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia o tym wiadomości.
5. Kupujący będzie miał prawo zgłaszania uwag dotyczących jakości sprzedanych materiałów po
odbiorze, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia przez
Sprzedawcę prawidłowo wystawionej faktury.
6. Kupujący w ramach kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy zastrzega sobie prawo do zmian ilości
materiałów wyszczególnionych w załączniku nr 3 do Umowy. Ilości podane w załączniku nr 3 do
Umowy mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Kupującego. Zmiany ilościowe nie mogą
przekroczyć kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy. W przypadku zmiany ilości materiałów
Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych materiałów podanych w załączniku
nr 3 do Umowy.
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7. Kupujący zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości materiałów wskazanych w załączniku
nr 3 do Umowy.
8. Sprzedawca odbierze zużyte materiały do utylizacji w terminie do dwóch tygodni od momentu ich
wymiany.
§6
1.

Kupujący nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Sprzedawcę przedmiotu
zamówienia. Sprzedawca zgodnie z ofertą część

zamówienia obejmującego zakres:

............................................................... zamierza powierzyć podwykonawcy. Pozostały zakres
zamówienia Sprzedawca wykona siłami własnymi. Wykaz podwykonawców stanowi załącznik
nr 4 do Umowy.
2.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Sprzedawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonania zamówienia.

3.

W trakcie realizacji Umowy Sprzedawca może zmienić podwykonawców.

4.

Zmiana podwykonawcy dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Kupującego przez
Sprzedawcę o zmianie podwykonawcy, co najmniej na 3 dni robocze przed dniem dokonania
zmiany.

5.

Zmiana podwykonawcy dokonana zgodnie z ust. 4 skutkuje zmianą załącznika nr 4 do Umowy i nie
wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.
§7

1. Cenę za sprzedane i dostarczone materiały ustala się w wysokości nie przekraczającej kwoty łącznej
brutto …………………….. zł. ( słownie: ………………………………)
w tym podatek VAT w wysokości ……..% w kwocie ……………………………….. zł
( słownie:……………….………………………………………………………………….).
Formularz oferty stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
2. Płatności będą się odbywały na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedawcę odrębnie dla
każdego zamówienia.
3. Jeżeli łączna wartość sprzedaży w ramach Umowy osiągnie kwotę, o której mowa w ust. 1, to
Umowa wygasa.
4. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z
Umowy na osoby trzecie oraz dokonywać potrąceń.
5.

Kupujący zastrzega sobie prawo do dowolnej rezygnacji z zamówienia niektórych pozycji

wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, w całości lub w części,
w zależności od rzeczywistych potrzeb Kupującego w okresie realizacji umowy, a Sprzedawcy nie
przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Rezygnacja nie wymaga składania jakiegokolwiek
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oświadczenia i może nastąpić wyłącznie poprzez niezłożenie w terminie obowiązywania umowy
zmówienia części dostaw.
6.

Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- na zasadach i w sposób określony w ust. 7 - 20, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 6 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 2
lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku
z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne.
10.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy.

4

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-119/2020

11.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy.
12.W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 6, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13.W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 6 pkt 3.
14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający,
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta
ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa
w ust. 13 pkt 2.
15. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 14, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
16. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6
pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z
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zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust.
1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342
z późn. zm.).
17. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
18. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
19. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12.
W takim przypadku przepisy ust. 13 - 17 oraz ust. 20 stosuje się odpowiednio.
20. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Zmiana ceny dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. W związku ze wskazanymi
w ust. 6 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym
zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost
kosztów realizacji zamówienia.
§8
1. Kupujący

będzie

przekazywał

należność

na

rachunek

bankowy

Sprzedawcy

nr …………………………………………………….., w terminie 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.
4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Zamawiającego.
6. Potrącenia lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.
7. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, (jeśli niepotrzebne skreślić*).
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2) rachunek bankowy, o którym mowa w …………….umowy jest rachunkiem rozliczeniowym,
w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z
2019r., poz. 2357) oraz jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106),
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) (jeśli niepotrzebne
skreślić*).
8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o utracie statusu czynnego podatnika od
towarów i usług lub wykreśleniu z Wykazu jego rachunku bankowego, o którym mowa w § 8 ust.
1 umowy, w terminie 24 godzin od chwili odpowiednio utraty statusu czynnego podatnika podatku
od towarów i usług lub wykreślenia jego rachunku z Wykazu (jeśli niepotrzebne skreślić*). Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
9. Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (jeśli niepotrzebne skreślić*).
10. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy, Zamawiający zwróci fakturę Wykonawcy. Zapłata prawidłowo
wystawionej faktury nastąpi zgodnie z § 8 ust. 1 umowy.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności, bez osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących należności Wykonawcy, zostaną
zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.
12. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
13. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy.
14. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które
powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na błędne naliczenie przez Wykonawcę, jak również przypadku, w którym Zamawiający na skutek błędu Wykonawcy rozliczył za Wykonawcę podatek należny.
15. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia
umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP
………………………………………. .
16. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy, Kupujący zwróci fakturę Sprzedawcy.
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§9
1. Sprzedawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczane materiały na okres 12 miesięcy od daty ich
odbioru.
2. W przypadku dwukrotnej reklamacji danej pozycji materiału eksploatacyjnego równoważnego,
Kupujący może żądać dostaw materiału eksploatacyjnego, określonego w załączniku nr 2 do
Umowy lub innego spełniającego wymagania Kupującego, w cenie określonej w załączniku |
nr 3 do Umowy dla danej pozycji. W takim przypadku wymagana będzie zgoda Kupującego na
zamianę oferowanego materiału.
§ 10
1. Strony przewidują następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy:
a. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
i) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w
wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy,
ii) za zwłokę w dostarczeniu materiałów w wysokości 2% wartości brutto konkretnego zamówienia
za każdy dzień zwłoki.
b. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, w wysokości 10% kwoty brutto,
o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
– Prawo zamówień publicznych.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda
przewyższa wysokość kar umownych.
§ 11
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.03.2022r. lub do wyczerpania kwoty brutto
określonej w § 7 ust. 1 Umowy.
2. Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadku:
a. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
b. gdy w trakcie trwania Umowy wszczęte zostanie w stosunku do Sprzedawcy postępowanie
egzekucyjne,
c. stwierdzenia rażącego uchybienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Sprzedawca może odstąpić od Umowy, gdy Kupujący bez uzasadnionej na piśmie przyczyny
odmawia przyjęcia zamówionych i dostarczonych materiałów.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności.
5. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Kupującego
wiadomości o istnieniu
8
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wynagrodzenie
za faktycznie zrealizowaną część Umowy.
§ 12
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,
Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części Umowy.
§ 13
Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby Kupującego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 Umowy.
2. Kupujący dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, które będą mogły być dokonane
z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy lub
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:
a)

zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek
bankowy),

b)

zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji Umowy,

c)

zmiany poprzez wymianę/zamianę/zmianę dostarczanych materiałów na materiały wyższej
jakości, o wyższych parametrach, o dłuższych terminach przydatności do wykorzystania
lub o dodatkowych funkcjonalnościach – przy zachowaniu ceny oraz zgodności nowych
materiałów z Umową,

d)

dokonania przez producenta zmian wielkości opakowań jednostkowych – zmian poprzez
dopuszczenie innych opakowań, przy utrzymaniu lub obniżeniu ceny w przeliczeniu na
jednostkę masy lub objętości,

e)

gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja materiałów i z przyczyn niezależnych od
Sprzedawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie materiałów, Kupujący
dopuszcza zmianę tych materiałów na spełniające warunki opisane w załączniku nr 2 do
Umowy.

9

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-119/2020

f)

niewykorzystania kwoty brutto określonej w § 7ust. 1 Umowy, w terminie obowiązywania
umowy,

o

którym

mowa

w

§

11

ust.

1,

Kupujący

dopuszcza

możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas nie dłuższy niż 30 miesięcy
lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 7 ust.

1 Umowy. W przypadku

przedłużenia okresu obowiązywania umowy zakres umowy, ceny jednostkowe określone
w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, kwota brutto określona w
§ 7 ust. 1 Umowy, termin dostawy materiałów oraz pozostałe warunki umowy nie ulegają
zmianie.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy oraz dwa
egzemplarze dla Kupującego.
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