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Załącznik nr 5  do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY  

UMOWA NR ....................................................................... 

 

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:  

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,  

NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez …………… upoważnionego na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia .......................... (znak pisma .........................) udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 

przy kontrasygnacie Kwestora KUL, 

a 

………………………………… z siedzibą ……………… NIP: ………………., REGON: ………………… wpisanym/ą do …………………… pod nr 

…………………………………….…. reprezentowanym/ą przez: ..................................................................................................... 

zwanym/ą  w dalszej części umowy  „Wykonawcą”, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp, na sukcesywną dostawę chemii specjalistycznej i gospodarczej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p30/043/2020), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i sukcesywnej dostawy chemii gospodarczej i specjalistycznej dla Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

2.Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi przez Zamawiającego w zależności od 

potrzeb, według cen jednostkowych brutto wymienionych w formularzu „Wykaz asortymentowo-ilościowy”, stanowiącym Załącznik nr 

2 do umowy. 

3.Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2, będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………….………. . 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych towaru między pozycjami asortymentowymi zawartymi w 

Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, co nie ma wpływu na ceny jednostkowe. Powyższa zmiana nie może powodować zwiększenia 

wartości przedmiotu umowy oraz nie stanowi zmiany warunków umowy wymagających sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5.Limitem określającym górną granicę dostaw (zakupów) w ramach niniejszej umowy jest jej maksymalna wartość brutto określona w 

§ 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

6.Z uwagi na to, iż pozycje asortymentowe zawarte w Załączniku nr 2 do umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne każdorazowo wg. rzeczywistej ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy 

nie przysługuje roszczenie  o realizację dostawy w wielkościach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż zrealizuje zamówienia o wartości odpowiadającej nie mniej niż 60% i nie więcej niż 100% 

łącznej ceny brutto wskazanej w ofercie.  

7.Integralną część umowy stanowią:  

1) SIWZ, 

2) Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z wyceną, 

3) Formularz ofertowy Wykonawcy. 

§ 2. 

1. Za wykonanie  przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej wysokości: 

………………...................................... zł brutto (słownie: ............................................................................. złotych), na którą 

składają się: 

1) wynagrodzenie za dostawę asortymentu wskazanego w tabeli: ……………............................... zł brutto 
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2) wynagrodzenie za dostawę asortymentu niewymienionego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego 5 % wartości 

brutto wskazanej w pkt. 1 wynosi   : ……………… zł  

Wartość podatku VAT (zł)...................................................................... 

2. Wynagrodzenie maksymalne za dostawę pozycji asortymentowych niewymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiące 5 % wartości określonej w  ust. 1 pkt. 1 wynosi ............................... (słownie: ...................................złotych brutto) w 

tym wartość podatku VAT ...................... %.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówień częściowych, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, będzie 

ustalane przez Zamawiającego na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych zamówień, w oparciu o ceny jednostkowe określone 

w formularzu „Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z wyceną ”. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

zgodnie z wykazem asortymentowo- ilościowym oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały 

wprost wyszczególnione  w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków 

technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie 

niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 3. 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać, rozładować i wnieść towar określony w zamówieniach do budynków Zamawiającego 

mieszczących się przy Al. Racławickich 14 w Lublinie, ul. Konstantynów 1 w Lublinie, ul. Lwowska 80 Centrum Edukacyjno-Kongresowe 

w Tomaszowie Lubelskim oraz ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli w terminie ....... dni roboczych od daty złożenia zamówienia 

częściowego. Dostawy odbywać się będą nie częściej niż trzy razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy. Przez „dni robocze” 

rozumie się dni od poniedziałku do piątku. Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego 

zobowiązuje się do dostawy na wskazany w zamówieniu adres zamówionej partii przedmiotu zamówienia w dniach od poniedziałku 

do czwartku w godzinach od 800 do 1500, w piątek w godzinach od 800 do 1200. 

2.Wykonawca w przypadkach awaryjnych zapewnia realizację dostaw w ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia 

potwierdzonego na piśmie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniu na własny koszt,  w godzinach pracy jednostki 

Zamawiającego, do miejsca i osoby wskazanej na składanym zamówieniu. 

4.Wartość przedmiotu umowy obejmuje cenę przedmiotu umowy (zarówno określona w opz jak i asortymentu nieujętego w wykazie 

asortymentowo-ilościowym) oraz wynagrodzenie z tytułu kosztów ubezpieczenia i transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

5.Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy, a 

dostarczane artykuły posiadają odpowiednie atesty, znaki jakości, a jeżeli są wymagane również Świadectwa Jakości Zdrowotnej PZH. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dostarczy wskazane dokumenty.  

6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z tytułu nieprawdziwości powyższego oświadczenia, 

powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego. 

7.Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

8.Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia określony przez Wykonawcę w ofercie jest nowy, wolny od wad  fizycznych oraz 

prawnych i spełniający wszystkie wskazane w SIWZ wymogi i właściwości. 

9.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów, będących przedmiotem zamówienia, w opakowaniach zbiorczych z etykietą 

zawierającą nazwę handlową artykułu, ilość sztuk w opakowaniu oraz nazwę i adres producenta, przydatnych do użytku przez okres 

minimum 12 miesięcy od daty dostawy każdej partii zamawianych produktów, chyba że w „Wykazie asortymentowo-ilościowym” 

wskazano inaczej.  

10.Odbiór ilościowo–rodzajowy dostarczonego towaru będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Po 

odbiorze każdorazowo zostanie podpisany protokół odbioru. 

11.Nie dopuszcza się pozostawiania towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym do odbioru. 

12.W sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy, zaoferowany towar przestał być produkowany i jest niedostępny, co zostanie 

potwierdzone stosownym pismem od producenta, Wykonawca zobowiązuje się do zaoferowania innego produktu, spełniającego 

określone przez Zamawiającego w SIWZ właściwości i wymagania w cenie nie wyższej niż wynikająca z oferty.  

13.Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w czasie jego odbioru. 
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14.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego w sposób niewłaściwy, w  

uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest uszkodzony. W sytuacji stwierdzenia wad rodzajowych 

Zamawiający uruchomi postepowanie reklamacyjne, zgodnie z trybem wskazanym  w § 4. 

15.W przypadku stwierdzonych wad jakościowych lub w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony 

przez Zamawiającego poinformuje Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, nastąpi wstrzymanie zapłaty za zakwestionowany towar i 

zostanie uruchomione postępowanie reklamacyjne wg trybu wskazanego w § 4. 

 

§ 4. 

1.Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się do zbadania towaru dostarczonego zgodnie z 

zamówieniem w zakresie zgodności towaru w stosunku do treści oferty przetargowej.  

2.W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości,  w zakresie o którym mowa w ust. 1, Zamawiający złoży Wykonawcy 

pisemną reklamację w terminie 5 dni roboczych, liczonych od terminu odbioru towaru. Wszelkie koszty reklamacji i wymiany ponosi 

Wykonawca. 

3.Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a w przypadku jej 

uwzględnienia dostarczyć w terminie 2 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji towar zgodnie z zamówioną ilością i 

asortymentem posiadającym właściwości wskazane w SIWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia pisemnej odpowiedzi. Brak 

odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji. 

4.W przypadku wykrycia wad dostarczonego towaru podczas jego eksploatacji, Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji w każdym 

czasie trwania umowy, zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie po ujawnieniu wady. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5.Osobami odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są:  

....................................................................................................................................................... 

6.Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy są:  

....................................................................................................................................................... 

§ 5. 

1.Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony towar zgodnie z zamówieniem częściowym, według cen 

jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. 

2.Zamawiający dokonuje zapłaty przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po dostarczeniu 

zamówionej części towaru, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3.Warunkiem dokonania płatności w terminie wskazanym w ust. 2, jest zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem częściowym. 

4.Wszelkie zmiany dotyczące sukcesywnych dostaw o których mowa w § 1 ust. 2 w tym zmiany wielkości zamówienia oraz anulowanie 

zamówienia może dokonać jedynie osoba wymieniona w § 4 ust 5 niniejszej umowy. Zmiany będą dokonywane telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną. 

5.Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających  z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do 

żądania odszkodowania w przypadku: 

1) 2-krotnego otrzymania przedmiotu umowy niezgodnego pod względem jakości i ilości ze złożonym zamówieniem 

częściowym,  

2) gdy Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego; 

3) jeżeli Wykonawca 2-krotnie nie zrealizuje przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie;  

4) jeżeli suma kar umownych będzie równa bądź przekroczy 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 2  

ust. 1 umowy; 

5) gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego 

uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

6) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania 

naruszeń i upływu wyznaczonego terminu. 

2.Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie. 

3.Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy. 

4.Rozwiązanie umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę. 
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5.Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do 

żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy przestępstwa. 

6.O rozwiązaniu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę e-mailem, potwierdzonym pisemnie listem poleconym. Wykonawca ma 

obowiązek potwierdzenia otrzymania wiadomości. Datą rozwiązania umowy jest data potwierdzenia odbioru e-maila przez 

Wykonawcę. W przypadku braku potwierdzenia odbioru e-maila przez Wykonawcę, decyduje data odbioru przesyłki nadanej listem 

poleconym. 

§ 7. 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, 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 interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w 

tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, które wykonywane jest w drodze złożenia oświadczenia  

o odstąpieniu w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa poniżej, 

tj. pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca nie wykonuje przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego.  

 

§ 8. 

1. W przypadku nieterminowej kompletnej dostawy towaru bądź w sytuacji opóźnienia w realizacji dostawy w związku z reklamacją 

złożoną przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,5% wartości 

brutto dostawy określonej  w zamówieniu częściowym, za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia nie więcej jednak niż 10 % 

maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy . 

2. Za niedotrzymanie innych niż określone w ust. 1 warunków o których mowa w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 maksymalnego wynagrodzenia  brutto 

określonego w § 2 ust. 1 umowy  w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

4. W przypadku niewykonania dostawy zgodnie z warunkami umowy, w sytuacji, gdy opóźnienie w dostawie towaru jest 

niedopuszczalne z uwagi na pilną konieczność zabezpieczenia przez Zamawiającego towaru, będącego przedmiotem zamówienia, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zakupu danej  partii towaru u innego Wykonawcy oraz obciążenie Wykonawcy  karą 

umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy powiększonej o różnicę cen, jaką musiał zapłacić 

Zamawiający z tytułu zamówienia partii towaru u innego dostawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie na 

zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

8. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni roboczych od 

dnia przekazania wezwania, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez 

Zamawiającego w sposób określony w ust. 7 

9. Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji., jednak nie więcej niż do wysokości 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku 

zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 6. 

11. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane  

w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane. Na 

potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza 

kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, 
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rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski 

żywiołowe, epidemie, pandemie. 

§ 9. 

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących:  

1)zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

1.1)ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej  lub 

innych czynników, na które Wykonawca nie miał wpływu. 

1.2)w sytuacji o której mowa w § 10 ust. 2  i 3 niniejszej umowy. 

2)zmianę sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1) zmiany technologiczne, w szczególności: 

2.1.1)w przypadku braku produktu na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie  

z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu 

równoważnego, ale po cenie nie wyższej niż określonej w umowie lub rozwiązania umowy w zakresie spornego produktu za 

porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.  

2.1.2) zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej lub objętości opakowania, które wynikną w 

okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie 

spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru). 

3)zmianę właściwych przepisów prawa, a tym samym konieczność dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 

4)wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku Vat, w odniesieniu do tej części ceny, której 

zmiana dotyczy; 

5)zmian wynikających z art. 142 ust. 5 pkt 2, 3 i 4  ustawy Pzp – po upływie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy, w 

przypadku konieczności wydłużenia terminu jej obowiązywania o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy,  jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że zmiany o których mowa w art. 

142 ust. 5 pkt 2 , 3 i 4 ustawy Pzp mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem 

procentowego wzrostu tych cen. 

6)zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, pod warunkiem, 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; 

2.Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu 

do umowy. 

3.Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy 

zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

4.Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy jak również zmiana osób o których mowa w 

§ 4 ust 5 i 6 umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do 

informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie 

doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W przypadku braku zawiadomienia drugiej strony o 

zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany adres  uważa się za skuteczne. 

§ 10. 

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania.  

2.Termin może ulec skróceniu w sytuacji wyczerpania 60% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust 1 umowy i braku 

zapotrzebowania ze strony Zamawiającego. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od aktualnych potrzeb 

Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

3.Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 60% 

wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy, a upłynął termin na 

wykonanie umowy, o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres 6 miesięcy. 

4.Umowa wygasa w przypadku wykorzystania przed upływem umownego terminu jej obowiązywania kwoty maksymalnej wartości 

brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, z dniem wyczerpania limitu wartościowego. 

 

 



 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 

St
ro

n
a6

 

 

 

§ 11. 

1. Strony Umowy są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań koniecznych do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów mogącego 

powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub emocjonalnymi lub innymi 

wspólnymi interesami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne wykonanie Umowy.  

2. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową będą regulowane 

przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak 

również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot umowy. 

3. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z 

realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności. 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

5. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie.  

6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

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

 

 

 

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

       Wykonawca                                                                                                                                                         Zamawiający   

 

W załączeniu: 

1) Oferta Wykonawcy;  

2) Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z wyceną.  

3) Protokół odbioru – wzór 
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Załącznik nr 3 do umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór) 

DO UMOWY NR …..................…… Z DNIA …..…….....…… 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy AZP-240/PN-

p30/043/2020 na: Dostawa chemii specjalistycznej i gospodarczej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

Na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu/dniach ………...………………………... Wykonawca 

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

(nazwa i adres firmy) 

dokonał realizacji następującego przedmiotu umowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(szczegółowe określenie przedmiotu dostawy) 

 

Stwierdzono zgodność/niezgodność* wykonania dostawy z zamówieniem złożonym w dniu ………………………………. . 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

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

( czytelny  podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)                    (podpis osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego) 

 


