
wzór     załącznik nr 4 do s.i.w.z.  
 
 

UMOWA NR ………… 
z dnia ……………………. 2015. 

 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pomiędzy:  
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Chełmie  
22-100 Chełm, Al. I Armii Wojska Polskiego 16 
NIP: 563-10-66-206, REGON: 000322985 
 
reprezentowanym przez:  
.....................................................................................................................................................  
zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”  
a  
.....................................................................................................................................................  
z siedzibą w ..............., przy ul. ...................................................................................................,  
wpisaną/ym do rejestru KRS/ewidencji pod numerem 
.................................................................................. NIP: 
………………………………REGON…………………..  
reprezentowaną/ym przez:  
1) .....................................................................................................................................................  
2) .....................................................................................................................................................  
zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”  
 

§ 1. 
1.  Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób:  

a) „Umowa” oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego na dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów zawartą między Zamawiającym  
i Wykonawcą wraz z załącznikami do tej Umowy.  

b)  „Usługi” oznaczają usługi towarzyszące dostawie Towarów, takie jak: transport, ubezpieczenie 
oraz wszelkie inne usługi dodatkowe niezbędne do wykonania Zamówienia Publicznego.  

c)  „Towary” oznaczają materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów których 
dostawa jest przedmiotem Zamówienia Publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w s.i.w.z. i w załączniku nr 1 do s.i.w.z.  

d)  „Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a „Strony” 
oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę.  

e)  „Miejsce Dostawy/Odbioru” oznacza miejsce dostawy Towarów, albo odbioru kaset po zużytych 
Towarach, którym jest pomieszczenie wyznaczone przez Zamawiającego znajdujące się w 
budynku zajmowanym przez Sąd Rejonowy w Chełmie: Al. I AWP 16, 22-100 Chełm. 

f)  „s.i.w.z.” oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą integralną część 
Umowy.  

g)  „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących 
przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy.  

 
§ 2. 

1.  Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na 
Zamawiającego własność Towarów,  

 
2.  Wykaz Towarów oraz ich opis i ilości został wyszczególniony w załączniku nr 2 do Umowy. 

 
3.  Dostarczane Towary muszą być fabrycznie nowe, nie używane i nie mogą nosić śladów uszkodzeń 

zewnętrznych.  
 
4. Ilość oraz wartość Towarów objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu w trakcie obowiązywania 

Umowy w granicach 10 % zamówienia bez wymogu odrębnej akceptacji ze strony Wykonawcy.  
Należne Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenie ulegnie wówczas odpowiedniemu 
zmniejszeniu.  



 
5. Z tytułu zmniejszenia ilości Towarów objętych zamówieniem, Wykonawcy nie przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania ani kar umownych.  
 

6. Strony przewidują możliwość zamówienia innych ilości poszczególnych rodzajów materiałów 
eksploatacyjnych niż wynika to z załącznika nr 1 do umowy (formularz oferty), w cenach 
jednostkowych zgodnych z tym załącznikiem, w ramach kwoty nie przekraczającej ceny oferty, co 
nie będzie stanowiło zmiany warunków umowy. Rozliczenie za dostarczony towar następować 
będzie na podstawie poszczególnych cen jednostkowych pomnożonych przez ilości dostarczonych 
materiałów. 

 
§ 3. 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z należytą starannością.  
 
2.  Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego dostarczania przedmiotu zamówienia od dnia 

…….  do dnia …., oraz odbioru kaset po zużytych Towarach.  
 
3.  Wykonawca gwarantuje terminowość dostaw i odbiorów.  
 

§ 4. 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Towarów partiami (w formie dostaw częściowych), 

stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy.  
 
2. „Miejsce Dostawy“ oznacza miejsce dostawy Towarów, którym jest pomieszczenie wyznaczone 

przez Zamawiającego znajdujące się w budynku zajmowanym przez Sąd Rejonowy w Chełmie: 
przy Al. I AWP 16, 22-100 Chełm.  

 
3.  Wielkość i termin dostarczenia każdej partii Towarów, wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji 

Zamawiającego (zamówienie cząstkowe) przesłanej Wykonawcy, zgodnie z wyborem 
Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

 
4.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towary na Miejsce Dostawy w ciągu 5 dni roboczych od 

złożenia przez Zamawiającego dyspozycji, o której mowa w ust. 3.  
 
5.  Koszty wszelkich usług związanych z dostawą Towarów ponosi Wykonawca. 
 
6.  Towary będą dostarczone w opakowaniu, o którym mowa w § 6, a którego wartość wliczona będzie 

w cenę Towarów.  
 

§ 5. 
1.  Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Towarów w celu przeprowadzenia procedury 

odbioru towarów w Miejscu Dostawy.  
 
2.  Sprawdzenie Towarów będzie polegało na upewnieniu się, że Towary są dostarczone w 

zamówionej ilości oraz że są wolne od wad w rozumieniu § 7 Umowy, a w szczególności, że 
odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w załączniku nr 1 i 2 do Umowy.  

 
3.  Sprawdzenie Towarów w szczególności może polegać na sprawdzeniu wszystkich lub wybranych 

Towarów albo sprawdzeniu dokonanym zgodnie z możliwymi do zastosowania normami 
technicznymi.  

 
4.  Odbiór Towarów odbywać się będzie w Miejscu Dostawy, w dniu uzgodnionym wcześniej z 

Zamawiającym. Z odbioru Towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6.  

 
5.  W przypadku stwierdzenia wad dostarczanych Towarów, Zamawiający może – według swojego 

wyboru – albo odmówić odbioru wszystkich dostarczonych Towarów albo odebrać tylko Towary 
niewadliwe, sporządzając protokół odbioru obejmujący dostarczenie tylko Towarów wolnych od 
wad.  

 



6.  W przypadku odmowy dokonania odbioru całości albo części dostarczonych Towarów z powodu 
wad Towarów, przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie 
oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do Towarów.  

 
7.  W przypadku, gdy jakiekolwiek Towary podlegające sprawdzeniu w celu dokonania odbioru 

Towarów mają wady w rozumieniu § 7 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 
wadliwych Towarów na wolne od wad, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.  

 
8.  Z tytułu wymiany Towarów wadliwych na wolne od wad oraz ich dostawy, Zamawiający nie będzie 

ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  
 
9.  Dostarczane Towary będą sprawdzane w Miejscu Dostawy także pod względem ilościowym.  
 
10.  Brak ilościowy Towarów (liczba niedostarczonych sztuk), stwierdzony w dostawie Wykonawca 

zobowiązuje się uzupełnić w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia braku przez Zamawiającego.  
 
11. Dokonanie odbioru Towarów nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub 

gwarancji jakości.  
 
1. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru Towarów w imieniu Zamawiającego są: 

p. ………………………………. 
 

§ 6. 
1.  Wykonawca zapewni takie opakowanie Towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich 

uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.  
 
2.  Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku 

braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu 
Towarów do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy. 

 
§ 7. 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 
Towarów.  

 
2.  Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towarów z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do s.i.w.z.  
 
3.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Towarów, w 

tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 
wprowadzaniem Towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
4.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób 

trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory 
użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towarów do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności Wykonawca: 
a)  wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Zamawiającemu, 
 
b)  zapewni należytą ochronę interesów Zamawiającego, 
 
c)  zwolni Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań nałożonych przez organy władzy z tytułu 

naruszenia praw osób trzecich, 

d) zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko 

Zamawiającemu osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym naprawi szkodę z tytułu 

zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z orzeczeń organów, wskazanych w 

lit. c. 



§ 8. 
1.  Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od 

wad w rozumieniu § 7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie 
od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towarów.  

 
2.  Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z Towarami dokument gwarancyjny co do jakości 

Towarów.  
 
3.  Z tytułu gwarancji Wykonawca dokona wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad w terminie 5 

dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.  
 
4.  Termin obowiązywania gwarancji wynosi cały okres użytkowania Towarów, aż do momentu 

wyczerpania ładunku barwiącego.  
 
5.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w Towarach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne 
Towarów, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, 
pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

 
6.  W przypadku dostarczenia Towarów, których użycie spowoduje uszkodzenie urządzenia 

drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzeń, 
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie 
producenta urządzeń na swój koszt w terminie 7 dni od daty telefonicznego potwierdzonego faksem 
lub pisemnie zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego oraz do zwrotu kosztów związanych z 
wydaniem opinii/ekspertyzy. 

 
7.  W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez wysypujący się 

wkład barwiący Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania urządzeń w budynku 
Zamawiającego, w którym to urządzenie jest eksploatowane, na własny koszt, w terminie 48 godzin 
od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.  

 
8.  W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 6 przekroczy 3 dni robocze, na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie 
zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach i funkcjonalności na koszt Wykonawcy.  

 
9. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego z przyczyn, o których mowa w ust. 6 

(braku możliwości dokonania naprawy) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 
fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie  
i funkcjonalności) lub zwrotu kosztów brutto zakupu nowego urządzenia takiego samego urządzenia 
lub innego o takim samym lub nie gorszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych lub 
lepszych parametrach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 10 dni 
roboczych.  

 
10. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 6 lub 7 lub 8 

lub 9, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wykonania zastępczych czynności do których 
zobowiązany jest Wykonawca oraz do obciążenia Wykonawcy kosztami brutto usług z 
zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych. 

 
 

§ 9. 
1.  Maksymalna wartość brutto niniejszej Umowy wynosi: ...........................................PLN  
 (słownie: .............................................................................................................................)  
 w tym podatek VAT w wysokości ...............................................................................PLN  
 (słownie zł.............................................................................................................................) 
 z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit a). 

 
2.  Cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas 
transportu, a także należne cła, podatki w tym podatek VAT.  
 



3.  Wykonawca będzie stosował do świadczeń częściowych ceny jednostkowe na poszczególne 
Towary zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym. Ceny netto podane w tym 
formularzu nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a). 

 
4.  Zapłata ceny za dostarczone Towary nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany przez niego na fakturze (rachunku).  
 
5.  Płatność należna Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 

(rachunków).  
 

6.  Wykonawca wystawi fakturę VAT (rachunek), w której jako odbiorcę wskaże Sąd Rejonowy w 

Chełmie, w ciągu 7 dni roboczych po zrealizowaniu świadczenia częściowego i po pozytywnym 

odbiorze ilościowo – jakościowym oraz po złożeniu oświadczeń, o których mowa w ust. 10.  
 
7.  Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni od otrzymania faktury (rachunku).  
 
8.  Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego zlecenia 

przelewu do banku obsługującego.  
 
9.  Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich.  
 
10. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę , Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się 

do składania Zamawiającemu, wraz z daną fakturą (rachunkiem), pisemnego potwierdzenia przez 
Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, otrzymania 
zapłaty. Potwierdzenie musi zawierać wykaz towarów oraz ceny brutto, które były należne 
Podwykonawcy z faktury wystawionej przez Wykonawcę z odwołaniem do niej. W przypadku 
niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z danej 
faktury kwotę w wysokości 50 % wartości brutto, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Z tytułu 
zatrzymania Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odsetek za opóźnienie od 
Zamawiającego.  

 
11. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie wydatkuje kwoty określonej w § 9 ust. 1, 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 
 
 

§ 10. 
1.  Dopuszcza się zmianę Umowy w następującym zakresie:  

a)  w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się 
zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości 
podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
pisemnego wniosku Wykonawcy wyłącznie co do niezrealizowanych przez Wykonawcę 
świadczeń częściowych względem których Wykonawca nie popadł w zwłokę;  

b)  w przypadku wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego 
niniejszą Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym 
o co najmniej takich samych parametrach co brakujący Towar. Zmiana taka może nastąpić po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego 
uzasadnienie, iż składając ofertą na przedmiot umowy Wykonawca zachował staranność w 
ustaleniu dostępności towaru i nie może spowodować podwyższenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 
 
2.  Każda zmiana Umowy nastąpi w drodze aneksu do Umowy po uprzednim złożeniu przez 

Wykonawcę pisemnego wniosku do Zamawiającego. Wniosek winien zawierać uzasadnienie 
faktyczne, a w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. a) także uzasadnienie prawne. 

 
§ 11. 

1.  Umowa obowiązuje od dnia …… … do dnia ……………… r.  
2.  Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Wykonawcą po stronie 

Zamawiającego jest:  
a) ....................................................tel. ...............................................  



b .....................................................tel. ...............................................  
3.  Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Zamawiającym po stronie 

Wykonawcy jest:  
a) ....................................................tel.................................................  
b) ....................................................tel.................................................  

4.  O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 2 i 3 druga Strona zostanie poinformowana w 
formie pisemnej, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

 

§ 12. 
1.  Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w 

całości lub w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone 
Towary albo przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych 
Zamawiającemu wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  

 
2.  Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.  
 
3.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.  
 
4.  Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie 

podwykonawcy/ów biorących udział w realizacji niniejszej Umowy.  
 
5.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opierał się na 

zasobach podmiotów trzecich (tj. zasobach podwykonawcy), zmiana, o której mowa w ust. 4 będzie 
dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie 
nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dotychczasowy podwykonawca.  

 
§ 13. 

1.  Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które spowodują 
opóźnienia w dostarczeniu Towarów, ma obowiązek zawiadomienia o tym Zamawiającego. W 
zawiadomieniu określony będzie prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczyna.  

 
2.  W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu zamówienia cząstkowego w całości lub w części 

Zamawiającemu przysługują kary umowne:  
a)  w przypadku opóźnienia w dostawie Towarów - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w 

wysokości 5 % wartości brutto Towarów, co do których Wykonawca pozostaje w opóźnieniu;  
b)  w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu lub wymianie Towarów, o którym mowa w § 5 ust 7 i 

10  
i § 8 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w wysokości 10 % wartości brutto 
Towarów podlegających uzupełnieniu lub wymianie;  

c)  w przypadku nieoczyszczenia urządzenia, o którym mowa w § 8 ust. 7 Umowy, w terminie 48 
 godzin – w wysokości 100.00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 
 opóźnienia;  
d)  w przypadku opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 8 ust. 8 
 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w wysokości 200.00 zł (słownie: dwieście zł 
 00/100).  

 
3.  Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wypełnia postanowień niniejszej Umowy, w szczególności jeśli opóźnienie w 
spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 15 dni.  

 
4.  Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 9 ust. 1.  
 
5.  Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 2 lit. a-d niezależnie 

od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były 
podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary umownej przysługującej Zamawiającemu zgodnie 
z ust. 4.  
 



6.  Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 2 lit. a – d oraz w 
ust. 4 z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

 
7.  Strony zgodnie wyłączają stosowanie przepisu art. 484 § 2 k.c. względem kar umownych, o których 

mowa w ust. 1 oraz w ust. 4.  
 
8.  Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych, na zasadach ogólnych.  
 
9.  Jedna ze Stron Umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku z 

naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, może odstąpić od Umowy za 
pisemnym powiadomieniem drugiej Strony:  
a)  gdy wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie 

jej upadłości;  
b) po upływie 1 miesiąca od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony wynikających 

z Umowy w rezultacie wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie 
ustanie działanie Siły Wyższej;  

c)  gdy po ustaniu Siły Wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy 
lub nie spełniła swojego świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy.  

 
§ 14. 

1.  Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 
ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.  

 
2.  Strona Umowy, która opóźnia się ze swoimi świadczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienia od Umowy 
przez drugą stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 9 
lit. b – c.  

 
3.  Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 

Strony  
i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, 
stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 
rewolucje, zamieszki i strajki.  

 
4.  Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 

przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w 
takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 
alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje 
zdarzenie Siły Wyższej.  

 
5.  Z zastrzeżeniem § 13 ust. 9 lit. b – c, w przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie 

przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy. 
 

§ 15. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 16. 
Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 17. 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego.  

 
§ 18. 

 
1. Umowa wygaśnie przed upływem terminu określonego w § 11 ust. 1 w przypadku wcześniejszego 

zakupu maksymalnej przewidywanej ilości Towarów określonej w załączniku nr 1 do umowy lub, 



jeżeli Zamawiający wydatkuje pełną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia określoną 
w § 9 ust. 1. 

 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, dokonanego na piśmie. 
 
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez skutków prawnych i finansowych w przypadku braku środków finansowych 
wynikających z planu budżetowego. 

 

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od niniejszej umowy w terminie 
do końca okresu jej obowiązywania w przypadku dokonania przez Zamawiającego Centralnego 
zamówienia objętego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wskazania zamawiającego do przygotowywania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz 
zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych 
przez Ministra Sprawiedliwości (Dz. Urz.2013 r., poz. 122). Uprawnienie powyższe przysługuje 
Zamawiającemu do dnia wykonania niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za 
zrealizowane w ramach niniejszej umowy usługi. 

 
§ 19. 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  
Załącznik nr 1 – oferta (wraz z załącznikami), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Załącznik nr 2 – s.i.w.z. z załącznikami. 
 
 
 
 Zamawiający:          Wykonawca:  


