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wzór 

UMOWA nr      /2017  

DOSTAWA CIEKŁEGO POWIETRZA DO ZABIEGÓW KRIOTERAPII OGÓLNEJ WRAZ 

Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA STACJONARNEGO O POJEMNOŚCI WODNEJ OKOŁO 

6000 L 

 

zawarta w dniu …………………2017 r. pomiędzy: 

 
Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, 

Al. Modrzewiowa 22, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej - pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, REGON 351194736, 

reprezentowanym przez: 

mgr Teresę Zalewińską - Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), znak 

postępowania A.I.271-33/17. 
 

Przedmiot umowy 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ciekłego 

powietrza do zabiegów krioterapii ogólnej w ilości określonej w załączniku do umowy 

oraz dzierżawa zbiornika stacjonarnego o pojemności wodnej 6000 l, zwanego dalej 

również „zbiornikiem” wraz z montażem, podłączeniem do istniejącej instalacji zasilającej 

urządzenie będące własnością Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw towaru wraz z dzierżawą zbiornika 

zgodnie z postanowieniami umowy, wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa § 1 

umowy. 

3. Podane w załączniku nr 1 do umowy ilości szacunkowe nie są podstawą żądania przez 

Wykonawcę realizacji określonych wielkości podanych w zestawieniu asortymentowo – 

ilościowym. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. terminowej dostawy ciekłego powietrza, stosowanego jako wyrób medyczny do krioterapii 

ogólnej, z możliwością natychmiastowego zapewnienia dostaw, 

2. dostaw ciekłego powietrza w sposób zapewniający ciągłość zasilania gazem pracującego 

urządzenia Zamawiającego, od momentu zamontowania nowego zbiornika do chwili 

demontażu, 
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3. realizacji dostaw ciekłego powietrza wg przewidzianego jego zużycia z uwzględnieniem 

stałego, zdalnego, automatycznego monitoringu stanu zużycia gazu, 

4. realizacji dostaw ciekłego powietrza cysternami o dopuszczalnej masie całkowitej nie 

większej niż 26 ton, z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworów 

zbiorników na ciekłe powietrze znajdujących się u Zamawiającego, na wyłączny koszt               

i ryzyko Wykonawcy, 

5. zapewnienia stanu rezerwy technicznej ciekłego powietrza nie mniejszej niż 20 % 

pojemności zbiornika, 

6. dostarczenia do Zamawiającego zbiornika stacjonarnego wyposażonego w zdalny 

automatyczny monitoring stanu zużycia gazu przez 24 godziny na dobę wraz z montażem 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i podłączeniem do istniejącej instalacji 

zasilającej urządzenie będące własnością Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy, 

7. dzierżawy zbiornika przez okres trwania umowy, 

8. zagwarantowania właściwego stanu technicznego zbiornika przez cały okres eksploatacji 

(serwis eksploatacyjny), 

9. poinformowania Zamawiającego o zagrożeniach wynikających z użytkowania zbiornika na 

ciekłe powietrze, 

10. uzyskania dopuszczenia zbiornika Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji,  

rejestracji zbiornika oraz zapewnienia okresowych przeglądów przez UDT oraz 

dostarczenia kopii aktualnego badania technicznego dokonanego przez UDT, 

11. zapewnienia dokumentacji Techniczno-Ruchowej zbiornika w języku polskim,  

12. przeszkolenia personelu odpowiedzialnego ze strony Zamawiającego (min. 5 osób), 

13. sporządzenia oznakowania zbiornika w dniu protokolarnego przekazania zbiornika w 

terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, 

14. demontażu zbiornika po zakończeniu umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

Termin realizacji umowy 

§ 4  

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z § 7 umowy od dnia zawarcia 

umowy do dnia 10 października 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zamówienia wskazanych w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem o którym 

mowa w § 5 ust. 2. 

 

Wartość umowy i rozliczenia finansowe 

§ 5 

1. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty: …………… złotych (słownie: 

…………………../100 złotych), w tym kwota netto wynosi ……………… zł (słownie: 

………………………………………./100 złotych) i podatek VAT w stawce……% 

tj………………..zł (słownie:……………………). 

2. Wartość wskazana w ust. 1 nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do realizacji 

umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez 

Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień, łącznie nie więcej jednak 

niż o 30 % kwoty jego wartości netto (bez podatku VAT) określonej w ust. 1. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 

następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki 

podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości netto wynagrodzenia, 

określonego w ust. 1, jak również cen netto określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Cena podana w załączniku nr 1 do umowy zawiera w szczególności: wartość towaru, 

dostawę i montaż/demontaż zbiornika, dzierżawę zbiornika, podatek VAT, koszty 

transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty napełnienia zbiornika 

gazem oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 
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§ 6 

1. Należność dla Wykonawcy jest ustalana na postawie cen podanych w załączniku nr 1 do 

umowy i jest płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

ofercie:……………………………………………….., w terminie do 30 dni od daty 

przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Brak zapłaty wynagrodzenia w terminie uprawnia Wykonawcę do 

naliczenia Zamawiającemu ustawowych odsetek za opóźnienie (art. 481 kodeksu 

cywilnego).  

3. W przypadku nieuzupełnienia braków ilościowych lub niedostarczenia towaru wolnego 

od wad w terminie określonym w § 9 ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulega 

stosownemu zmniejszeniu, a Wykonawca wystawia fakturę korygującą, do faktury 

określonej w ust. 1. W takiej sytuacji ust. 1 zd. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku dokonania wypłaty wynagrodzenia przed otrzymaniem faktury korygującej 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia różnicy między kwotą wynagrodzenia 

otrzymaną przez Wykonawcę, a kwotą należną zgodnie z fakturą korygującą, z kwotą 

wynagrodzenia za kolejną dostawę. W przypadku braku dokonania potrącenia przez 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu różnicy między kwotą 

wynagrodzenia otrzymaną a należną zgodnie z fakturą korygującą, w terminie 7 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z § 14. 

6. Zasady rozliczenia określone w ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia 

braków i wad towaru wykrytych po odbiorze. 

7. Strony umowy oświadczają, że są podatnikami VAT. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy ze strony  

Zamawiającego jest …………….., dane do kontaktu: tel.: …………….., faks: ……………..  

9. Osobą odpowiedzialną za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe ze strony 

Wykonawcy jest: ………………..albo osoba ją zastępująca. Dane do kontaktu: 

tel.:………………, faks:………………….. 

 

Realizacja umowy 

§ 7 

1. Pierwsza dostawa ciekłego powietrza odbędzie się po przekazaniu i zamontowaniu 

zbiornika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem 

podpisanym przez Kierownika Działu Administracji Zamawiającego w terminie do 14 

dni od podpisania umowy. 

2. Dokonując dalszych dostaw ciekłego powietrza Wykonawca jest zobowiązany do dostaw 

zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę zdalnym monitoringiem zużycia gazu, przy 

czym stan rezerwy technicznej nie może być mniejszy niż 20 % pojemności zbiornika. 

3. Wykonawca dokonywał będzie standardowych dostaw ciekłego powietrza od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 21:00 z wyjątkiem dni wolnych 

ustawowo od pracy 

4. Planowaną dostawę Wykonawca będzie zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem do 

Działu Administracji Zamawiającego pod nr tel. ……….. lub pod inny uzgodniony nr 

telefonu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień na ciekłe powietrze 

realizowanych w trybie pilnym tj. z natychmiastową realizacją dostaw. 

6. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez 

Zamawiającego. Pomiar ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie za pomocą 

mierników na cysternie Wykonawcy dostaw. 

 

§ 8 

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia 
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bezpieczeństwa państwa i wojny, w których Zamawiającego dotyczą obowiązki w zakresie 

realizacji zadań związanych z obronnością państwa oraz zarządzania kryzysowego, w 

szczególności wynikające z postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 

2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 

z 2012 r., nr 741) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostaw ciekłego 

powietrza wraz z dzierżawą zbiornika. 

 

§ 9 

1. Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie braki ilościowe lub 

wady towaru w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy. Wraz  

z dokonaniem zgłoszenia Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemnie lub faksem,  

na numer faksu, o którym mowa w § 6 ust. 9, protokół braków ilościowych lub wad 

towaru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych lub do wymiany 

wadliwego towaru na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dokonania 

zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzednim.  

3. Jeżeli ilość towaru jest zgodna z § 7 ust. 2 lub zamówieniem, o którym mowa w § 7 ust. 5 

oraz jest on wolny od wad Zamawiający potwierdza Wykonawcy, w formie pisemnej lub 

faksem, odbiór ilościowy i jakościowy towaru. Brak zgłoszenia braków ilościowych lub 

wad towaru w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczny z dokonaniem 

potwierdzenia odbioru ich ilościowego i jakościowego. 

4. Potwierdzenie odbioru towaru nie stoi na przeszkodzie zgłoszeniu braków lub wad 

towaru, wykrytych po odbiorze. W takiej sytuacji ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy, gdy takie niewykonanie nie jest spowodowane działaniem bądź 

zaniechaniem działania Zamawiającego, Zamawiający w celu zapewnienia ciągłości 

dostaw, ma prawo po upływie 24 godzin od wezwania Wykonawcy do realizacji 

planowanej dostawy do zakupu gazu ciekłego (o jakości nie gorszej niż gazy dostarczane 

przez Wykonawcę) od innego dostawcy w ilościach niezbędnych dla zapewnienia 

normalnego funkcjonowania urządzenia na koszt Wykonawcy.  

 

§ 10 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony zbiornik jest dobrej jakości i wolny od wad                

i zobowiązuje się utrzymywać go w takim stanie przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za stały, całodobowy i bezpłatny serwis techniczny 

zbiornika. Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę o awariach, konieczności 

przeprowadzenia napraw lub przeglądów zbiornika. 

3. Czas reakcji Wykonawcy w przypadku awarii zbiornika wynosi …………..godzin w 

godzinach pracy od 7:00 do 19:00 - 7 dni w tygodniu.  

4. Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania ciekłego powietrza na czas 

naprawy zbiornika. 

5. Koszt naprawy i serwisu zbiornika ponosi Wykonawca. 

 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane ciekłe powietrze oraz zbiornik posiadają 

świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne wymagane przepisami prawa atesty 

i zezwolenia. Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty na żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone ciekłe powietrze jest wyrobem medycznym                

w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych                          

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn.zm.), posiada deklarację CE, certyfikat CE, 

potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty na 
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żądanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest dobrej jakości, wolny od wad                    

i o terminie ważności nie mniejszym niż 45 dni od daty dostawy.  

 

Podwykonawcy 

§ 12 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy 

w zakresie wskazanym w ofercie złożonej w postepowaniu przetargowym.  

Podmioty te wykonywać będą poniżej wskazane części zamówienia (wskazanie podmiotu 

i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):  

……………………………………… (nazwa Wykonawcy, adres, części zamówienia). 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za 

działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie 

traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych 

z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zmawiającemu oświadczenie potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia (tego podmiotu), określonych w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Jeżeli Zmawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu, o którym mowa w preambule, wówczas Wykonawca zobowiązany jest 

zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. Wykaz podmiotów wymienionych w ust. 1 oraz części 

zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej umowy. 

4.  W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym, polegał 

będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te będą 

wykonywać następujące części zamówienia: 

……………………………………………(wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą 

wykona ten podmiot). 

5.    Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w niniejszym paragrafie 

lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia. W zakresie 

powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu podwykonawcy– w przypadku 

zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 3 lub rezygnacji z wykonywania przez te 

podmioty części zamówienia – stosuje się zasady opisane w ust. 3.  

6.   W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 4 lub rezygnacji 

z wykonywania przez te podmioty części zamówienia, Wykonawca wykaże - 

przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu 

o zamówieniu w postępowaniu (postępowania przetargowego), że nowe podmioty lub sam 

Wykonawca posiadają zdolności techniczne i/lub zawodowe w zakresie nie mniejszym niż 

określone w warunkach udziału w postępowaniu w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wykaz podmiotów oraz części zamówienia, które wykonają zostanie 

wprowadzony aneksem do niniejszej umowy. 

 

Istotne zmiany okoliczności 

§ 13 

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 bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

§ 14 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu: niewykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% 

wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.,  

b) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, nieuzupełnienia braków lub niedostarczenia 

towaru wolnego od wad – w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki; 

c) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy zbiornika, o której mowa w § 3 pkt 6, w 

wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, 

d) z tytułu niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 10 ust. 3, w wysokości 200,00 zł 

za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy w terminie określonym w § 7 ust. 

1 - 3 lub opóźnienia w realizacji zamówienia złożonego zgodnie z § 7 ust. 5 albo 

niewywiązania się z obowiązków określonych w § 11 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin nie dłuższy niż 48 godzin na zrealizowanie dostawy i spełnienie 

obowiązków umownych. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a). 

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuższy niż 24 godziny, po upływie 

którego ma prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania kary umownej, o której mowa 

w ust. 1 lit. a). 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej w 

terminie do 7 dni roboczych licząc odpowiednio od dnia upływu terminu dodatkowego 

wyznaczonego zgodnie z ust. 2 zd. pierwsze i ust. 3.  

5. Kwota naliczonej kary umownej może zostać potrącona z należnym Wykonawcy 

wynagrodzeniem z tytułu wykonania umowy. 

6. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę nie wyłącza prawa dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

 

Zmiany umowy 

§ 15 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności 

aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności i dotyczyć: 

1) zmiany spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

w szczególności zmiany stawki podatku VAT,   

2) zmiany terminów realizacji zamówienia, wydłużenia nie dłużej jednak niż do upływu 

4 lat licząc od dnia zawarcia umowy, w przypadku niewykorzystania na zakup towaru 

przez Zamawiającego środków w wysokości wartości brutto umowy (§ 5 ust. 1 

umowy), skrócenia w przypadku wykorzystania tych środków, w obu przypadkach 

jeżeli zmiana wynika z przyczyn niezależnych od Stron,  

3) zakupu dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, jeżeli nowe dostawy, 

nie są objęte zamówieniem podstawowym, a zakup nowych dostaw stał się niezbędny 

i jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy 

Prawo zamówień publicznych: 
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a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

4) okoliczności nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć i jeżeli  wartość zmiany nie przekracza 50% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy 

Prawo zamówień publicznych). 

5) zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, innym 

wykonawcą z powodu (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień 

publicznych :  

a) 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, 

b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 

10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 

pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Pozostałe zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani 

wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego 

wyrażonej pod rygorem nieważności, w szczególności Wykonawca nie może dokonać 

cesji wierzytelności wynikających z umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również 

przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę 

trzecią. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. 

4. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz 

wszelkie informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek 

poufności nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami 

umownymi powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub 

podmiotom trzecim. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
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