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Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A–WZÓ R
zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji
w Katowicach ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ……………………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
...............................wpisanym do ……............ w ……….............. pod numerem ..................... z kapitałem zakładowym
w wysokości .................................zł o numerze NIP ........................... i REGON ...................................
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą”:
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o
treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa części do pojazdów służbowych marki: Kia, Hyundai, Honda,
Toyota, Mitsubishi, Subaru, Nissan. stanowiących przedmiot zamówienia eksploatowanych w śląskim garnizonie
Policji.
2. Zakupy będą dokonywane na podstawie zamówień Zamawiającego składanych sukcesywnie według bieżących
potrzeb, a ceny jednostkowe tych części będą ustalane:
- dla części wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy zgodnie ze złożoną ofertą
obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy;
- dla pozostałych części na podstawie cen aktualnych na dzień otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, wskazanych
w systemie Audatex poprzez zastosowanie upustu wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącego załącznik nr 2
do umowy (stałego zarówno dla części oryginalnych, jak i zamienników różnej jakości) zaoferowanego w
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z prawem programem
Audatex wraz z aktualną licencją na jego użytkowanie.
4. Wykonawca zrealizuje na własny koszt dostawy do Stacja Obsługi (SO) w Katowicach przy ul. Kilińskiego 25, SO w
Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5 oraz SO w Bielsku Białej przy ul. Rychlińskiego 17.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany asortyment jest produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
6. Zamawiający wymaga, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były fabryczne nowe, kompletne, I
gatunku i posiadały gwarancję producenta oraz należały do jednej z niżej wymienionych grup:
a) części samochodowe fabrycznie nowe – oznakowane logo–znakiem towarowym producenta pojazdu i przynajmniej
na opakowaniu numer katalogowy;
b) części samochodowe fabrycznie nowe - oznakowane logo-znakiem towarowym producenta części dostarczającego
dany element na pierwszy montaż i zawierające
przynajmniej na opakowaniu numer wg katalogu tego producenta;
c) części zamienne o porównywalnej jakości - muszą to być „części zamienne o porównywalnej jakości” zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień
wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U.
10.198.1315), oznakowane przynajmniej na opakowaniu numerem części wg producenta danej części. Są to części
zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do
montażu danych pojazdów samochodowych.
7. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków eksploatacji pojazdów służbowych, w przypadku części zamiennych
oznaczonych dodatkowo symbolem „OE”/„OEM” Zamawiający wymaga dostawy wyłącznie części należących do
jednej z poniższych grup (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2010r. w sprawie
wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję (Dz.U 10.198.1315):
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a) części oznakowane logo-znakiem towarowym producenta pojazdu i przynajmniej na opakowaniu katalogowym –
OE;
b) części oznakowane logo-znakiem towarowym producenta części dostarczającego części na pierwszy montaż i
przynajmniej na opakowaniu numerem katalogowym – OEM czyli części zamienne największych światowych
producentów o jakości identycznej z jakością części produkowanych na wyposażenie fabryczne.
Części zamienne oznaczone symbolem „OE”/„OEM”, jak również pozostałe muszą charakteryzować się najwyższą
jakością ze względu na bezpieczeństwo policjantów pełniących służbę patrolową jak i biorących udział w pościgach
oraz konwojach. Jakość tych elementów ma wpływ przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale także pośrednio na koszty
związane z eksploatacją. Materiały zastosowane do produkcji muszą gwarantować bezpieczeństwo i komfort
eksploatacji.
8. Wyboru jakości części nie wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, tzn. zakupowanych z wykorzystaniem
systemu AUDATEX dokona Zamawiający, zgodnie z określeniami jakości obowiązującymi w przedmiotowym
systemie.
9. Wykonawca oświadcza, że zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości nakładem własnym /
zamierza powierzyć podwykonawcy realizację umowy w zakresie .............................
10. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działanie podwykonawcy jak za działanie własne.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wskazany w
ust. 9.
12. Dopuszcza się przekazanie do realizacji części zamówienia podwykonawcy lub zmianę zakresu realizowanego z
udziałem podwykonawców wskazanego w ust. 9. Zmiana wymaga zgody Zamawiającego oraz wprowadzenia w formie
aneksu do umowy.
§2
1. Wykonawca będzie realizował dostawę wyłącznie na podstawie otrzymanego od Zamawiającego zgłoszenia
i w zakresie wskazanym w tym zgłoszeniu. Zamówienie będące przedmiotem umowy będzie realizowane sukcesywnie
poprzez pojedyncze dostawy i wyłącznie w zakresie stwierdzonych przez Zamawiającego potrzeb.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, oraz wszelkie informacje będą wysyłane przez Zamawiającego na adres
mailowy Wykonawcy .......... Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia otrzymania wiadomości
drogą mailową tj. wysłania informacji zwrotnej lub potwierdzenia otrzymania.
3. Zgłoszenie o którym mowa w ust 1 będzie zawierać następujące informacje:

dla części wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ:
a) nazwę części;
b) nr pozycji w załączniku nr 3 do SIWZ;
c) ilość zamawianych sztuk;

dla pozostałych części zakupowanych z wykorzystaniem systemu AUDATEX:
a) nazwa zamawianej części ze wskazaniem numeru katalogowego oryginału,
b) poziom jakości jakiego Zamawiający wymaga dla danej części według klasyfikacji programu Audatex,
c) ilość zamawianych części w danym zamówieniu,
d) miejsce dostawy zgodnie z ust. 9.
4. Wykonawca dla części nie wymienionych w załączniku nr 1 do umowy w ciągu dwóch dni roboczych od dnia
wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia, prześle do Zamawiającego uzupełnione zgłoszenie, z zastrzeżeniem ust. 5,
wskazując na nim:
a) producenta oferowanej części, a w przypadku konieczności dodatkowego zidentyfikowania oferowanego produktu
również jego inne oznaczenia,
b) cenę jednostkową brutto (cena z systemu Audatex – oryginału lub zamiennika w zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania jakościowego przez Zamawiającego – pomniejszona o wskazany upust w Załączniku nr 2 do umowy –
formularz ofertowy),
c) okres gwarancji tj. gwarancja producenta.
5. Wykonawca może zaoferować oryginał wskazany przez Zamawiającego w zgłoszeniu lub dowolny zamiennik
mieszczący się w klasie jakościowej wskazanej przez Zamawiającego w zgłoszeniu, według kwalifikacji programu
Audatex oraz zgodnie z Rozporządzeniem wskazanym w § 1 ust. 6c).
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6. Jeżeli przesłane przez Wykonawcę zgłoszenie zawiera wskazanie części zgodnej z klasą jakościową określoną przez
Zamawiającego oraz cenę i gwarancję zgodną z warunkami niniejszej umowy, Zamawiający zatwierdza uzupełnione
zgłoszenie i przesyła do Wykonawcy celem realizacji jako dostawę. Zamawiającemu przysługuje prawo
niezatwierdzenie oferty Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek niezgodności ze zgłoszeniem Zamawiającego lub
warunkami niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy nieprawidłowe jest wyłącznie wyliczenie ceny,
Zamawiającemu przysługuje prawo wprowadzenia prawidłowej ceny i zatwierdzenia tak poprawionego zgłoszenia jako
prawidłowego i zaakceptowanego. Niezatwierdzenie przez Zamawiającego otrzymanego po uzupełnieniu zgłoszenia
skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian i ponownego przesłania przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od
dnia przesłania niezatwierdzonego zgłoszenia.
7.Termin realizacji zamówienia:
a)
dla części wykazanych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiący załącznik nr … do umowy …. dni roboczych
od otrzymania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – formularz ofertowy.;
b)
dla pozostałych części zakupowanych z wykorzystaniem systemu AUDATEX – do pięciu dni roboczych od
chwili przesłania przez Zamawiającego zatwierdzonego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.
8. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wskazanego w ust. 7 wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego,
wpisując szczegółowe uzasadnienie powodu niedotrzymania umownego terminu dostawy oraz przewidywany termin
realizacji. Każdy przypadek będzie przez Zamawiającego rozpatrywany indywidualnie w terminie do dwóch dni
roboczych. Za sytuację wyjątkową będą uważane w szczególności problemy z zakupem danej części przez Wykonawcę
w następujących przypadkach:
a) siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od
Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a których
nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.
b) z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji umowy na skutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt do: Stacja Obsługi (SO) w Katowicach przy
ul. Kilińskiego 25, SO w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5 oraz SO w Bielsku Białej przy ul. Rychlińskiego 17
zgodnie ze złożonym zgłoszeniem.
10. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.30 do 14:30 w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku
do piątku.
11. Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia do
pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego.
12. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie, dokonane przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy obciążają
Wykonawcę.
13. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z
ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
14. Wykonawca w przypadku dostarczenia asortymentu podlegającego utylizacji (np. filtry samochodowe, itp)
zobowiązuje się do utylizacji zużytego asortymentu, w ilościach odpowiadających dostawą, na własny koszt.
§3
1.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarcza części posiadające standardową gwarancję producenta.
2.
W ramach trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu na sprawny
bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.
3.
W przypadku gdy w okresie miesiąca kalendarzowego w samochodach eksploatowanych przez Zamawiającego dojdzie do więcej niż 10 awarii związanych z dostarczonymi przez Wykonawcę częściami, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł) naliczaną odrębnie dla
kolejnych dziesięciu awarii w danym miesiącu, bez wpływu na zobowiązanie wynikające z ust. 2. (Naliczenie kar rozumiane będzie jako: od 0 do 10 awarii – brak naliczenia kary, od 11 do 20 awarii – 1500,00 złotych kary, od 21 do 30
awarii – 3 000,00 kary itd.)
4.
Ilość awarii o których mowa w ust. 3 będzie liczona dla każdego miesiąca osobno tj. po zakończeniu danego
miesiąca kalendarzowego ilość awarii będzie liczona od początku, przy czym liczenie awarii będzie się odbywało wy Strona 3 / 6
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łącznie dla części będących w okresie gwarancji. Przy liczeniu awarii w pojazdach w danym miesiącu kalendarzowym
znaczenie będzie miał wyłącznie moment stwierdzenia przez Zamawiającego związku awarii z daną częścią dostarczo ną przez Wykonawcę, bez względu na datę, w której ta część została dostarczona do Zamawiającego.
5.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy w ramach jednego rodzaju (typu części) tego samego producenta dla danego
modelu pojazdu, nastąpi w ramach postępowania gwarancyjnego wymiana części ze względu na ich wadliwość w sto sunku powyżej 30 % do już dostarczonego towaru Zamawiającemu będzie przysługiwało:
a/ prawo do wymiany tego towaru, który posiada na stanie magazynu na część innego producenta ze wskazanej w zatwierdzonym zgłoszeniu klasy jakościowej, bez dodatkowych kosztów.
b/ prawo odmowy zgody na dostarczenia tych części tego producenta w ramach zatwierdzania występujących po tym
czasie zgłoszeniach.
6.
Jeżeli w trakcie trwania gwarancji dojdzie do uszkodzenia pojazdu z winy dostarczonych przez Wykonawcę
części to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia całej powstałej z tej przyczyny szkody.
§4
1. Całkowita wartość umowy wynosi …..... zł brutto, w tym podatek VAT …% wg cen jednostkowych wskazanych w
załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
Wartość upustu od obowiązujących cen AUDATEX (oryginałów i zamienników różnej jakości) wynosi .............%
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
2. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia z zastrzeżeniem zapisu § 4 ust. 3 umowy.
3. Uzyskanie wartości, o której mowa w ust. 1 przed upływem terminu wskazanego w § 4 ust. 2 umowy skutkować
będzie zakończeniem realizacji niniejszej umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar przelewem w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania faktury.
5. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw na podstawie dokumentów WZ i ich rozliczenia na podstawie
faktur zbiorczych wystawianych nie częściej niż raz w tygodniu.
7. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w poszczególnych pozycjach zakupowanego asortymentu
wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, w ramach nie wykorzystanych środków finansowych wymienionych w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto, na którą została zawarta umowa, gdy Zamawiający wypowie
umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b) w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto, na którą została zawarta umowa gdy Wykonawca wypowie
umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam.
c) w wysokości 100 zł, którego dotyczy zgłoszenie, w przypadku jego niezrealizowania za każdą rozpoczętą dobę w
zwłoce od terminu określonego w § 2 ust. 4 i 6.
d) w wysokości 3000 złotych za niedotrzymanie terminu wskazanego w § 2 ust. 7 litera a).
e) w wysokości 500 zł za niedotrzymanie terminu wskazanego w § 2 ust. 7 litera b).
f) w wysokości 200 zł kary brutto za każdorazowe dostarczenie towaru niezgodnego z zamówieniem. Zamawiający
zwróci towar niezgodny z zamówieniem do Wykonawcy na jego koszt, a Wykonawca winien wymienić go na właściwy
w terminach zgodnie z zapisami § 2 ust. 7.
2. Po przekroczeniu wysokości kar umownych wskazanych w ustępie 1 odpowiadających 10% całkowitej wartości
umowy brutto, na którą została zawarta umowa, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy z
zastosowaniem § 5 ust. 1 lit. a umowy.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
6. Za podstawę wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. a umowy, będą uważane w szczególności zwroty
wadliwych części w ramach postępowania gwarancyjnego, których wartość przekroczy 30% wartości wszystkich
dostarczonych przez Wykonawcę części w ramach niniejszej umowy.
§6
1.
W razie wystąpienia 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach na podstawie art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadkach określonych w § 5 ust. 2 oraz
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy, działania na szkodę Zamawiającego.
§7
1.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy tj. kwotę ……. zł słownie: ……..
2.
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .......................................
3.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku
bankowym NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000
a)
70% zabezpieczenia na kwotę ……….. złotych zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy zgodnie z art.
151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia (ostatnia
dostawa) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b)
30 % zabezpieczenia na kwotę ……….. złotych zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy zgodnie z art.
151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 15 dni upływie okresu rękojmi.
4.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w formie pieniężnej,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w jednej z dwóch form:
a) w formie jednego dokumentu:
1)
100% zabezpieczenia na kwotę ........... złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2)
w przypadku należytego wykonania umowy 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
co stanowi kwotę …......... złotych zostanie wniesione najpóźniej od dnia ostatniego dowodu przyjęcia dostawy na
magazyn z terminem obowiązywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje
okres 2 lat od dnia ostatniego dowodu przyjęcia dostawy na magazyn.
b) w formie dwóch dokumentów:
1)
70% zabezpieczenia na kwotę ............. złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2)
30% zabezpieczenia na kwotę ............ złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 2 lat od dnia ostatniego dowodu
przyjęcia dostawy na magazyn
5.
Zabezpieczenie służy pokryciu kosztów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
§8
1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług
Strona 5 / 6

ZP-2380-376-87/2017

Załącznik nr 2 do SIWZ

b) 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,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz
z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie
przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia
dopuszczalności zmiany cen za wykonanie zamówienia.
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla
siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden
egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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