
 
Projekt umowy                                                                                               Załącznik nr 2  

 UMOWA Nr  ZO………/2022 

Dnia … …………… 2022 w Namysłowie , pomiędzy: 

1) Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 
numerem KRS: 0000876551, NIP: 752-14-28-193, REGON: 160216463, BDO: 00011482, kapitał 
zakładowy: 7.688.000,00 zł, reprezentowanym przez: Agnieszkę Kruk- Prezesa Zarządu 
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
2) ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez:  
- …………… …………… – …………… ……………, 
- …………… …………… – …………… ……………, 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”, 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy Zamawiającemu asortymentu określonego w 
ofercie: Dostawa artykułów gospodarczych-worki foliowe na odpady (przedmiot umowy). 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie z 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 
przedmiotu umowy przy uwzględnieniu charakteru i zakresu statutowej działalności Zamawiającego, z 
najwyższą starannością i przy zachowaniu zwyczajów powszechnie reprezentowanych w obrocie 
gospodarczym. 
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do 
należytego wykonywania przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub 
utrudniające mu należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że: 
1) asortyment objęty przedmiotem umowy jest nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych 
i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami innych podmiotów oraz nie jest przedmiotem żadnego 
postępowania, w tym  egzekucyjnego oraz zabezpieczającego; 
2) asortyment objęty przedmiotem umowy spełnienia wymogi techniczne i jakościowe określone przez 
Zamawiającego, jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada w tym 
zakresie stosowne świadectwo rejestracji, o ile świadectwo takie jest wymagane przepisami powszechni 
obowiązującego prawa; 
6. Wykonanie części przedmiot umowy może zostać powierzone podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za działania i zaniechania własne. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, jeżeli są znani na ten dzień. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim w 
trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a także zobowiązany jest przekazać wymagane informacje na 
temat nowych podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć wykonywanie przedmiotu umowy. 
7. Integralną częścią umowy są: 
1) treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami; 
2) treść oferty Wykonawcy. 



8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 i art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały przekazane do realizacji 
niniejszej umowy. 
9. Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający. Wyznaczony został kontakt do 
Inspektora Ochrony Danych:  iod@namyslow.pl, lub tradycyjną poczta na adres Zamawiającego. 
2) Cele przetwarzania danych osobowych:  realizacja niniejszej umowy. 
3) Kategorie danych osobowych: dane identyfikujące osobę, świadectwa i uprawnieninia niezbędne do 
wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.  
4) Źródłem danych jest Wykonawca. 
5) Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą 
być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja. 
6) Dane osobowe będą przechowywane przez 4 lat po zakończeniu umowy, a następnie zgodnie z 
przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym. 
7) Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych: 
a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  
b) prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
8) Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.  
10) Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 
11) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane. 
12) Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych, przysługujących 
uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: https://ncznamyslow.pl (zakładka o 
szpitalu/ RODO). 
 

 
§ 2. 

Współpraca 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany pod kontrolą, nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 
3. Osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 
jest Elżbieta Wierchołowska, tel.: 77/40-40-255, e-mail: zol@zoznamyslow.pl 
4. Osobą odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy         
jest …………… ……………, tel. ……………, e-mail: ……………. 
 

§ 3. 
Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówienia, po uprzednim zgłoszeniu zamówienia  
telefonicznie a następnie potwierdzonego w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami 
komunikacji elektronicznej, w tym faxem, do 72 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach 
od 7:00 do 15:00, loco Magazyn szpitalny, z zastrzeżeniem ust. 2 
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnej i terminowej realizacji dostaw. 
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia 
asortymentu drogą telefoniczną pod numerem telefonu Zamawiającego: …………….    
4. Datą i miejscem każdorazowej dostawy będzie wydanie asortymentu objętego przedmiotem umowy 
osobie upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru. 
5. Koszty opakowania asortymentu (niebędącego zwrotnym) stanowi element ceny jednostkowej. 
6. Asortyment dostarcza się: 



1) w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach z oznaczeniem daty produkcji, zabezpieczonych przed 
dostępem osób trzecich, a także w opakowaniach zbiorczych zabezpieczających je przed uszkodzeniem i 
zapewniających prawidłowe warunki przechowywania oznakowanych informacją obejmującą: 
a) miejsce przeznaczenia, to jest: Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 
b) numer umowy, 
c) datę wysyłki, 
d) oznaczenie asortymentu, jego producenta i podmiotu wprowadzającego asortyment objęty przedmiotem 
umowy do obrotu; 
2) wraz z aktualnymi etykietami lub instrukcjami w języku polskim zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego opakowania asortymentu. 
8. Koszty transportu i jego ryzyko ponosi Wykonawca. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są 
dostawy, transportem własnym czy za pośrednictwem podmiotu trzeciego, Wykonawca odpowiada za 
dostawę towaru na własny koszt wraz z wniesieniem. 
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego transportu asortymentu. 
 

§ 4. 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o 
odpowiedzialność za wadliwy produkt na kwotę nie mniejszą, niż 1.000,00 zł  na jedno zdarzenie. 
2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 pokrywa w całości Wykonawca.  
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia na 
każde żądanie Zamawiającego. 
 

§ 5. 
Rękojmia, gwarancja i wykonanie zastępcze 

1. Strony wspólnie ustalają, że przedmiot umowy objęty będzie rękojmią, z tym zastrzeżeniem, że okres 
rękojmi wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego danego 
asortymentu. 
2. Uprawnienia i zobowiązania Stron wynikające z rękojmi określają przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Wykonawca – gwarant, udziela nadto Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia dokonania odbioru przez 
Zamawiającego danego asortymentu. 
4. Jeżeli w okresie gwarancji asortyment objęty przedmiotem umowy okaże się wadliwy, Wykonawca 
zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy. 
5. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę w formie 
pisemnej, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dostarczenie pełnowartościowego asortymentu nastąpi na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego Zamawiającego w terminie do 
5 dni roboczych od daty jego otrzymania. 
7. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 1-6 będą mu przysługiwały w zakresie dostarczonego do 
tego czasu asortymentu pomimo odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy asortymentu objętego przedmiotem umowy w terminie 
określonym w postanowieniu § 3 ust. 2 albo dostarczony asortyment będzie posiadał wady fizyczne 
uniemożliwiające jego zastosowanie, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
Zamawiający będzie uprawniony do nabycia niezbędnego asortymentu od innego dostawcy (wykonanie 
zastępcze). 
9. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć Zamawiającemu szkodę poniesioną w związku z wykonaniem 
zastępczym, to jest zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej różnicę 
pomiędzy ceną asortymentu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy gdyby ten dostarczyłby zamówiony 
asortyment w terminie i należytej jakości, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany był zapłacić w 
związku z wykonaniem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 7 dni 
kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany będzie 
udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie wykonania zastępczego. Wykonanie zastępcze 



nie zwalnia od zapłaty kary umownej o której mowa w postanowieniu § 9 ust. 1 pkt 2 za okres liczony od 
dnia dostawy wymaganej zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2 do dnia realizacji wykonania zastępczego.   
 

§ 6. 
Terminy 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, to jest 6 miesięcy od dnia ………….do dnia………………... 
 

§ 7. 
Wynagrodzenie i zapłata 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w 
kwocie brutto…….  zł (słownie złotych; …), to jest netto ……… zł (słownie złotych: …………..), gdzie 
podatek od towarów i usług (VAT) wynosi:……%. 
2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 
umowy niezależnie od faktycznego rozmiaru kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający uprawniony będzie do ograniczenia ilości zamawianego asortymentu objętego przedmiotem 
umowy, jednak nie więcej, niż o 50,00% wartości brutto umowy. 
4. Wykonawca  w odniesieniu do każdej dostawy zobowiązany jest wystawienia faktury VAT, która będzie 
dostarczana przez Wykonawcę wraz z dostawą bądź niezwłocznie po dostawie. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do faktur VAT wykaz zrealizowanych dostaw.  
6. Wykonawca uprawniony jest wystawić fakturę VAT w formie papierowej albo elektronicznej.  
7. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 30 dni liczonych od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT. W 
przypadku faktury VAT wystawionej: 
1) w formie papierowej zostanie ona doręczona na adres siedziby Zamawiającego; 
2) w formie elektronicznej zostanie ona doręczona z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: ………, na 
adres poczty elektronicznej Zamawiającego: efaktury@ncznamyslow.pl  
8. Zapłaty zostaną dokonane w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze VAT. 
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunku bankowego nieujawnionego w 
wykazie podatników, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w wykazie podatników, a w razie braku takiego rachunku Wykonawcy ujawnionego 
w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności 
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT.                                                                                                                                                                                                                     
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wszelkich wierzytelności Zamawiającego względem 
Wykonawcy z jego wierzytelnościami z tytułu wynagrodzenia, nawet gdyby wierzytelności te nie były 
jeszcze wymagalne.  
12. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne 
podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w 
formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  
13. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w 
wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba 
że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

 
§ 8. 

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy 
1. Umowa ulega rozwiązaniu: 
1) z upływem terminu, na jaki została zawarta; 
2) z dniem zakończenia przez Zamawiającego udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności z 
powodu likwidacji albo utraty finansowania ze środków publicznych pozostających w dyspozycji 
Narodowego Funduszu Zdrowia; 
3) w przypadku jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2. Nie wyłączając ani nie ograniczają i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw odstąpienia od niniejszej 
umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy także gdy: 
1) informacje zawarte w ofercie Wykonawcy mające wpływ na jej wybór okażą się nieprawdziwe – w takim 



przypadku oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w ciągu 30 dni liczonych od powzięcia przez 
Zamawiającego informacji w tym zakresie; 
2) Wykonawca, pomimo zawarcia niniejszej umowy nie podjął dostaw lub zaprzestał ich wykonywania i w 
ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego w tym zakresie dalej nie 
podjął się realizacji swoich zobowiązań – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu może być złożone 
w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego siedmiodniowego  
3) Wykonawca, pomimo uprzednich trzykrotnych pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 
przedmiotu umowy zgodnie z zakresem swojego zobowiązania – w takim przypadku oświadczenie o 
odstąpieniu może być złożone w ciągu 30 dni liczonych od dnia doręczenia mu trzeciego wezwania 
Zamawiającego; 
4) Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania określone w postanowieniach § 1 
ust. 5, 6 oraz § 4 i w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego dalej 
nie podjął się należytej realizacji swoich zobowiązań w tym zakresie – w takim przypadku oświadczenie o 
odstąpieniu może być złożone w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego siedmiodniowego terminu; 
5) nastąpi wstrzymanie, wycofanie lub zakończenie produkcji danego asortymentu objętego przedmiotem 
umowy i jednoczesny brak jakichkolwiek odpowiedników na rynku (wstrzymanie, wycofanie lub 
zakończenie produkcji będzie udokumentowane przez Wykonawcę w postaci pisemnego oświadczenia 
producenta) – w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie 
dostawy danego asortymentu w terminie 30 dni liczonych od dnia przekazania stosownej informacji przez 
Wykonawcę; 
6) Wykonawcy utraci uprawnienia niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy określone 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu może być 
złożone w ciągu 30 dni liczonych od powzięcia przez Zamawiającego informacji w tym zakresie. 
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 
4. W przypadku złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca i 
Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia odbioru faktycznie wykonanego przedmiotu umowy oraz jego 
wyceny na potrzeby wzajemnego rozliczenia, stwierdzając tę czynność protokołem w terminie 7 dni 
liczonych od daty odstąpienia, z tym zastrzeżeniem, że nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
sporządzenia protokołu wiążącego Strony. 
 

§ 9. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, w wysokości 5,00% szacowanej wartości przedmiotu umowy wykonawcy netto 
określonej w postanowieniu § 7 ust. 1; 
2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia 
zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 2,00% wartości tejże dostawy brutto; 
3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań określonych postanowieniem § 4 w 
wysokości 0,10% szacowanej wartości przedmiotu umowy wykonawcy netto określonej w postanowieniu § 
7 ust. 1; 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5,00% łącznej wartości 
niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie oraz w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 
3. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 7 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej 
zapłaty. 
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 
10,00% szacowanej wartości przedmiotu umowy wykonawcy netto określonej określonego w postanowieniu 
§ 7 ust. 1. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez drugą stronę korzyści, 
które strona uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono. 
7. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 1-5 będą mu przysługiwały pomimo odstąpienia od 
niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron. 
 



§ 10. 
Zmiany do umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych oraz z 
zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
2. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, w 
zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania: 
1) wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem; 
2) podpisanie aneksu do umowy. 
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:  
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 
2) danych teleadresowych; 
3) danych rejestrowych; 
4) cen jednostkowych asortymentu objętego przedmiotem umowy, które są cenami urzędowymi i będą 
rozliczane po cenach nie wyższych niż ceny urzędowe obowiązujące w dniu wystawienia faktury VAT 
(Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia cen nie wyższych niż ceny urzędowe na asortyment 
dotychczas nie objęte cenami urzędowymi, od dnia ich obowiązywania zgodnie z wydawanymi aktami 
prawnymi w tym zakresie, a także jest zobowiązany do poinformować Zamawiającego o zmianach cen 
urzędowych w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od daty opublikowania stosownego aktu prawnego); 
5) cen jednostkowych asortymentu objętego przedmiotem umowy, jeżeli będzie to spowodowane 
okresowymi promocjami i upustami wprowadzonymi przez Wykonawcę standardowo w działalności 
operacyjnej dla wszystkich bądź niektórych kontrahentów (ceny niższe niż określone w niniejszej umowie). 
 
 

§ 11.  
Postanowienia końcowe 

1.  We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 
2.  Nieważność całości lub części któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność 
pozostałych jej postanowień, z zastrzeżeniem przepisu art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego. Postanowienia 
nieważne Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić właściwymi, całkowicie zgodnymi z zamierzeniami 
gospodarczymi, które legły u podstaw zawarcia niniejszej umowy. 
3.  Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo 
sąd dla Zamawiającego. 
4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 
 
 
 
 

WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY 


