
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

Załącznik nr 1 do postanowień umownych/umowy 

………………………… 

(pieczątka Wykonawcy)  

OFERTA  

złożona przez: 
 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................................ 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………...  

Faks: ……………………..……………………………………………………………………………… 

E-mail: ……….………………………………………………………………………………………….. 
 

dotycząca postępowania prowadzonego w formie konkursu ofert w związku z art. 4 pkt 8 ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 pn.: Dostawa 

biletów jednorazowych dla MOPR w Bytomiu w roku 2020 
 

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/CENA JEDNOSTKOWA* 

Prognozowana  

ilość biletów  

w okresie 

obowiązywania 

umowy, tj.  

do dnia  

31.12.2020 r. 

CENA OFERTY 

BRUTTO  

 

(kol. 2 x kol. 3)  

1 2 3 4 

1. 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie jednego miasta (gminy) 

lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)  

o nominale:  3,20 PLN brutto lub odpowiednim 

16.350 szt.  

2. 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie jednego miasta (gminy) 

lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) 

o nominale:  1,60 PLN brutto lub odpowiednim 

       200 szt.  

3. 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie dwóch sąsiadujących miast 

(gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) o nominale:  3,80 PLN brutto lub odpowiednim  

   600 szt.  

4 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie dwóch sąsiadujących miast 

(gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) o nominale:  1,90 PLN brutto lub odpowiednim 

  100 szt.  

5 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie trzech lub więcej miast (gmin) 

lub przez 90 minut od momentu skasowania o nominale:  4,80 PLN brutto 

lub odpowiednim 

  1.200 szt.  

6 
bilet  uprawniający do przejazdu na terenie trzech lub więcej miast (gmin) 

lub przez 90 minut od momentu skasowania o nominale:  2,40 PLN brutto 

lub odpowiednim 

  100 szt.  

7. 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  

(zgodnie z obowiązującą taryfą ZTM) 

(suma poz. 1 do 6) 

 ……………. PLN 

8. 

Proponowany stały upust od łącznej wartości zamówienia, jaki 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostawę biletów  

jednorazowych o nominale:  3,20 PLN;1,60 PLN; 3,80 PLN;1,90 

PLN; 4,80 PLN oraz 2,40 PLN brutto lub odpowiednim 

   ……  % *   %  

9. 
RAZEM łączna cena oferty brutto 

(tj. cena oferty brutto po udzielonym stałym upuście)  
 

 

……..….… ** 
(różnica poz. 7 – (poz. 

7 x … % stałego 
upustu) 

 

słownie: …............................................................................................................................ ............. zł 
 

w tym podatek VAT w wysokości: ……..…. % 
 

 

 

* W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wiersza 8 tabeli, tj. nie wskaże proponowanego stałego upustu Zamawiający 

uzna, iż Wykonawca nie zamierza udzielić Zamawiającemu stałego upustu.  
    

** Wykonawca winien wykazać w wierszu 9 tabeli łączną cenę oferty brutto tj. cenę za realizację dostaw biletów 

pomniejszoną o kwotę wynikającą z udzielonego stałego upustu. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza udzielić 

Zamawiającemu stałego upustu łączna cena oferty brutto będzie wynikać z przemnożenia cen poszczególnych nominałów 

biletów przez prognozowaną ilość zamawianych biletów (kol. 2 x kol. 3). 

Zamawiający w przypadku wystąpienia rozbieżności między łączną ceną oferty brutto podaną w wierszu 9 kol. 4,  

a łączną ceną oferty brutto podaną słownie - przyjmie za prawidłowo cenę podaną przez Wykonawcę liczbowo.  

 

 



 

CZĘŚĆ OFERTY DOTYCZĄCA INFORMACJI, KTÓRE BĘDĄ PODLEGAĆ OCENIE  

W DRUGIM KRYTERIUM OCENY OFERT 

(zgodnie z warunkiem opisanym szczegółowo w cz. VIII Ogłoszenia o zamówieniu) 

 
Kryterium II (CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD DNIA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA  

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO):   
 

Oświadczamy, iż proponujemy następujący termin realizacji dostawy biletów:  

(do wyboru – odpowiednio zaznaczyć): 

˗ w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia: ……………. (wpisać TAK lub NIE) 
        

˗ do dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia: …..….. (wpisać TAK lub NIE)   
 

 

Oświadczam/-y, że wypełniłam/-em/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 
(1)

  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałam/-em/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu, a także zobowiązuję/-jemy się dopełnić ww. obowiązków wobec osób, których dane 

pozyskam/-my. 
 
(1)

  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 

02 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 

Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-liśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnoszę/-my zastrzeżeń  

oraz, że otrzymałem/-liśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami umownymi i akceptuję/-jemy ich treść,  

w tym warunki płatności wynagrodzenia z terminem wynoszącym 30 dni.  

 

Ofertę składamy na……..………. stronach kolejno ponumerowanych. 
              (ilość stron)  

 

Ofertę sporządzono w dniu …………2019 roku. 

                                                                

 
….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób                                

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 
INFORMACJE DODATKOWE ***:  
 

Dane niezbędne do zawarcia umowy w przypadku dokonania wyboru niniejszej oferty: 
 

1. 
Osoba/-y zawierająca/-e umowę  

w imieniu Wykonawcy 

Imię i nazwisko (ewentualne stanowisko) 

 

 

 

2. 

Osoba/-y odpowiedzialna /-e 

za kontakty z Zamawiającym  

w sprawie realizacji umowy 

Imię i nazwisko tel./faks e-mail 

 

 

 

 

 

  

 
*** w przypadku nie podania informacji dodatkowych Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 

zostanie wybrana do podania ww. danych przed zawarciem umowy 

 



Załącznik A do Ogłoszenia/ 

Załącznik nr 2 do postanowień umownych/umowy 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę biletów tramwajowych i autobusowych  

do siedziby Zamawiającego emitowanych wyłącznie przez ZTM zgodnie z obowiązującą 

taryfą biletów i wzorami biletów, drukowanych na papierze ze znakiem wodnym, dodatkowo 

zabezpieczonych hologramem oraz innymi specjalnymi zabezpieczeniami chroniącymi  

przed sfałszowaniem. 
 

2. Prognozowana ilość oraz rodzaje biletów: 

a) 16.350 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie 

jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) o nominale 3,20 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany nominału  

przez emitenta), 

b) 200 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie 

jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością 

przesiadek) o nominale 1,60 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany nominału  

przez emitenta), 

c) 600 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie 

dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania  

(z możliwością przesiadek) o nominale 3,80 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany 

nominału przez emitenta), 

d) 100 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie 

dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania  

(z możliwością przesiadek) o nominale 1,90 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany 

nominału przez emitenta), 

e) 1.200 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie 

trzech lub więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania o nominale  

4,80 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany nominału przez emitenta). 

f) 100 sztuk biletów autobusowo-tramwajowych uprawniających do przejazdu na terenie 

trzech lub więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania o nominale  

2,40 PLN lub odpowiednim (w przypadku zmiany nominału przez emitenta). 
 

3. Prognozowana ilość biletów określonych powyżej (ust. 2) ma jedynie charakter orientacyjny 

stanowiąc podstawę do porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru najkorzystniejszej 

oferty. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu 

biletów w podanej ilości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 

z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego prognozowanej ilości biletów.  
 

4. Maksymalny termin dostarczenia zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego  

to dwa dni robocze od dnia złożenia zamówienia. 
 

5. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia złożonego  

z minimum jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

Zamawiający dopuszcza złożenie zamówienia telefonicznie. W takim przypadku Wykonawca 

otrzyma oryginał zamówienia przy dostawie zamówionych biletów Zamawiającemu. 
 

6. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu dostawy biletów odbywać się będzie  

za rzeczywistą ilość zamówionych biletów według aktualnie obowiązujących cen 

jednostkowych poszczególnych rodzajów biletów z uwzględnieniem upustu, (jeżeli dotyczy) 

wynikającego z treści złożonej oferty. 
 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu każdej dostawy na podstawie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury/rachunku z wyszczególnioną ilością zamówionych biletów objętych 

płatnością, z terminem płatności wynoszącym 30 dni. W przypadku dostaw biletów  

na potrzeby realizacji działań projektowych, w tym współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -  zapłata wynagrodzenia nastąpi 

na podstawie odrębnej faktury/rachunku. 
 



          Załącznik nr 2 do Ogłoszenia   

FA.2811.37.2019        

 

Postanowienia umowne 
 

zawarta w dniu ……………2019 r, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy: 

Gmina Bytom ul. Parkowa 2 (NIP 626-298-85-82; REGON 276255269) 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16 

reprezentowanym przez:  

………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 
 

 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać (na własny koszt i ryzyko) do siedziby Zamawiającego,  

tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, bilety komunikacji miejskiej ZTM, o których 

mowa w załącznikach do umowy (załącznik nr 1 oraz nr 2 do umowy).  

2. Dostawa biletów będzie realizowana sukcesywnie, stosownie do potrzeb, w ilości i nominałach według 

zamówienia złożonego przez pracownika Zamawiającego ………. po złożeniu zamówienia (zgodnie  

ze złożoną ofertą do wyboru: w następnym dniu roboczym lub do dwóch dni roboczych).     
3. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1, możliwość złożenia 

zamówienia innych niż wymienione w załączniku do umowy biletów uprawniających do przejazdu 

środkami komunikacji miejskiej na terenie miast/gmin będących członkami ZTM.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży biletów pochodzących z legalnej emisji i dystrybucji  ZTM 

zgodnie z obowiązującą taryfą biletów i wzorami biletów, drukowanych na papierze ze znakiem 

wodnym, dodatkowo zabezpieczonych hologramem oraz innymi specjalnymi zabezpieczeniami 

chroniącymi przed fałszowaniem. 

5. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca dostarczył Zamawiającemu fałszywe bilety Zamawiający 

może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z równoczesnym powiadomieniem służb 

policyjnych. 

6. Cena nominalna biletów może ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy biletów przez emitenta biletów 

tj. ZTM. O zmianie taryfy biletów lub wzorów biletów  ZTM Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 

Zamawiającego, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Udzielony przez Wykonawcę stały 

upust pozostanie bez zmian, (jeżeli dotyczy). 

7. W przypadku zmiany ceny biletów Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zapewnić odpowiednią ilość biletów dopłat w wysokości kwoty podwyżki cen biletów 

     lub: 

2) do dokonania wymiany niewykorzystanych przez Zamawiającego biletów i wystawienia 

faktury/rachunku na różnicę w cenie. 

 

§ 2 
1. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia złożonego z minimum 

jednodniowym wyprzedzeniem. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie zamówienia na dostawę za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

W takim przypadku Wykonawca otrzyma oryginał zamówienia przy dostawie zamówionych biletów 

Zamawiającemu. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przeznaczyć zakupione u Wykonawcy bilety na potrzeby realizacji 

wykonywanych zadań, w tym na potrzeby realizacji działań projektowych współfinansowanych między 

innymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku 

takich dostaw rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało na podstawie odrębnych faktur/rachunków. 

4. W chwili otrzymania biletów od Wykonawcy Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność materialną 

za pobrane bilety w wysokości ich nominałów. 

5. Zamawiający wyznacza osobę uprawnioną do odbioru biletów w osobie pracownika Działu 

Administracyjnego. 

6. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy: …………………….………. 

7. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

przedmiotu wolnego od wad w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie. 



8. Prognozowana ilość biletów określonych w opisie przedmiotu zamówienia w żadnym wypadku  

nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu biletów w podanej ilości, a Wykonawcy 

nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego 

prognozowanej ilości biletów.   
 

§ 3 
1. Ustala się, iż całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 

kwoty:…………………….…. zł brutto (słownie: ………………………/100), w tym …… % VAT.  

oraz, jeżeli dotyczy Wykonawca udziela Zamawiającemu stałego upustu na dostawę biletów 

jednorazowych w wysokości ….. %.  

2. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych 

środków finansowych na realizację przedmiotu umowy. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……….…… 2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

lub do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 
 

§ 4 
1. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu dostaw biletów odbywać się będzie za rzeczywistą ilość 

zamówionych biletów według aktualnie obowiązujących cen jednostkowych poszczególnych rodzajów 

biletów (oraz, jeżeli dotyczy - z uwzględnieniem stałego upustu) na podstawie faktur/rachunków 

wystawionych przez Wykonawcę po zrealizowaniu każdej dostawy. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku z wyszczególnioną ilością i rodzajem 

dostarczonych biletów objętych płatnością wystawionej w terminie 7 (siedmiu) dni po każdej dostawie.  

W przypadku dostaw biletów na potrzeby realizacji działań projektowych, w tym współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -  zapłata 

wynagrodzenia nastąpi na podstawie odrębnej faktury/rachunku. 

9. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na wskazane  

na fakturze/rachunku konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

10. Faktury należy wystawiać na Gminę Bytom, ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82,  

REGON 276255269, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16, 

41-902 Bytom. 

11. Ustala się, iż faktury lub rachunki należy dostarczyć na adres Zamawiającego, tj. Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom. 

12. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia  

w zapłacie należności w wysokości stopy procentowej, wynikającej z aktualnie obowiązujących 

przepisów. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) właściwy dla niego jest Urząd Skarbowy w …………………………; 

2) podany na fakturach rachunek bankowy będzie znajdować się na „białej liście podatników”, o 

której mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest dla niego 

rachunek VAT.  

14. Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne – przesyłane za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, skrzynka PEPPOL nr 6262988582 lub pisemne. 

 

§ 5 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  

w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2  

oraz w § 2 ust. 7 w wysokości: 0,5 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości: 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, 

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w wysokości:  

0,3 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje wartości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonych  

do zapłaty faktur lub rachunków. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach 

pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej  

nie potrąconej części w terminie 14 dni od jej nałożenia. 



§ 6 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

3. Wszelkie zmiany umowy winny być wyrażone na piśmie – w formie aneksu do umowy - pod rygorem 

nieważności. 

§ 7 
1. 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach również w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

umowy; 

2) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi  

w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenia się 

z innym przedsiębiorstwem; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawca lub gdy zostanie wszczęte postępowanie 

egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy; 

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia 

i nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego; 

5) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wezwań  

do realizacji warunków umowy nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do nałożenia kar umownych z innych 

tytułów zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego  

i przepisy obowiązujące w obrocie towarami o ile przepisy ustawy prawo zamówień publicznych  

nie stanowią inaczej. 
 

§ 9 
Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający:                Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki do umowy: 

 załącznik nr 1 - oferowany przedmiot zamówienia  (formularz oferty) 

 załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 
 

 


