Zp 2130-146/17

Załącznik nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY NR 2130-146/17

zawarta w dniu............................................... 2017 r. w Lublinie pomiędzy
Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swą siedzibę w Lublinie,
przy
ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin, posiadającym nr NIP 712-19-34-053, REGON
004176470, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
........................... – Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie
a
………………….
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na rzecz jednostek sądownictwa obszaru apelacji lubelskiej
z zastrzeżeniem, że Sąd Apelacyjny w Lublinie działa na podstawie upoważnienia Ministra
Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów
dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl.
poz. 122).

§1
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy artykułów biurowych wskazanych w Załączniku
Nr 1 do Umowy, na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej (zwanych dalej
jednostkami sądownictwa apelacji lubelskiej), których wykaz stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.
2. Rodzaj, parametry oraz ceny jednostkowe netto i brutto przedmiotu umowy określa Załącznik Nr 1
do Umowy oraz oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik Nr 5 do Umowy.
3. Zamawiający poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej, może skorzystać
z prawa opcji, którym objęty jest cały zakres przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, określony w Załączniku Nr 1 do Umowy stanowi maksymalny poziom
zamówienia (łącznie z prawem opcji). Gwarantowany (minimalny) zakres przedmiotu zamówienia,
który zostanie zrealizowany wynosi 80%, Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie
pozostałych 20% w przypadku zwiększenia potrzeb jednostek sądownictwa, na rzecz których
prowadzone jest postępowanie, w czasie trwania umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest
złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z tego
prawa. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie ponad
80% zakresu gwarantowanego oraz nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec
Zamawiającego/jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z
uprawnienia do opcji w czasie realizacji umowy.

4. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu Umowy odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie
zamówień składanych przez jednostki sądownictwa apelacji lubelskiej (partiami, dalej: dostawy
częściowe), do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy, transportem i na koszt
Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy częściowej do wskazanej lokalizacji,
opakowany i oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację pod względem ilościowym
i rodzajowym bez konieczności naruszania opakowania.
6. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dowóz i rozładowanie przedmiotu umowy we wskazanym
przez jednostkę sądownictwa apelacji lubelskiej pomieszczeniu (np. w magazynie).
7. Wartość jednorazowego zamówienia składanego przez jednostkę sądownictwa apelacji lubelskiej nie
będzie niższa niż 500 zł brutto, a zamówienia będą składane przez daną jednostkę sądownictwa nie
częściej niż raz na 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku).
8. Dla ostatniego zamówienia danej jednostki sądownictwa, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem,
którego wartość nie osiągnie kwoty wskazanej w ust. 7, dostawa taka zrealizowana zostanie
jednorazowo.
9. Dostawy częściowe realizowane będą zgodnie z zamówieniem złożonym przez jednostkę
sądownictwa apelacji lubelskiej w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
10. Zamówienia złożone przez jednostkę sądownictwa apelacji lubelskiej po godzinie 15:00 uznawane
będą jako złożone następnego dnia roboczego.
11. W celu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca odbiera zamówienia składane przez jednostki
sądownictwa apelacji lubelskiej za pośrednictwem systemu informatycznego, które będą
przekazywane na podane przez Wykonawcę adresy mailowe: ....................................................
i dalej określane jako „dostawy częściowe”.
12. Wykonawca zobowiązuje się przesłać na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu,
o którym mowa w postanowieniu ust. 11 powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu takiego zamówienia,
potwierdzenie otrzymania takiego zamówienia z datą wskazaną w zamówieniu.
13. Dostarczany przedmiot dostawy częściowej musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w SIWZ, w szczególności z Załącznikiem nr 1 do Umowy, wolny od wad
technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz wysokiej jakości.
14. W przypadku dostarczenia przedmiotu dostawy częściowej niespełniającego wymogów
określonych w niniejszej Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy lub wadliwego,
Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na właściwy w terminie do 3 dni roboczych od
dnia zgłoszenia (mailem, faxem lub telefonicznie potwierdzonego mailem)) dokonanego przez
jednostkę sądownictwa apelacji lubelskiej.
15. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć katalog oferowanych produktów w formie i formacie
uzgodnionym z Zamawiającym oraz zdjęcia oferowanych produktów w formacie JPG lub JPEG,
w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy.
§2
1. Umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie
wcześniej niż od dnia 1 lutego 2018 r. z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt. 1.
2. W przypadku niewyczerpania w całości zawartej umowy, na podstawie oświadczenia/oświadczeń
Zamawiającego termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż
90 dni.
3. Termin realizacji Umowy może również ulec przedłużeniu z powodu zaistnienia siły wyższej,

uniemożliwiającej realizację postanowień Umowy. W tej sytuacji strony sporządzą aneks do Umowy
przedłużający okres realizacji Umowy o czas wstrzymania dostaw z powodu zaistnienia siły
wyższej, uniemożliwiającej realizację postanowień Umowy. Strony nie ponoszą odpowiedzialności
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy powstałe na
skutek siły wyższej.
4. Pod pojęciem siły wyższej strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej
staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez strony
przewidziane oraz którym strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny.
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§3
Za datę wykonania dostaw częściowych do jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej przez
Wykonawcę, uznaje się datę odbioru jakościowego i ilościowego bez zastrzeżeń przedmiotu dostawy
częściowej.
Potwierdzeniem realizacji dostawy częściowej będzie sporządzenie protokołu odbioru częściowego
podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela jednostki sądownictwa apelacji lubelskiej
będącej odbiorcą przedmiotu zamówienia oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Prawidłowy protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać następując elementy: Wykonawcę,
jednostkę sądownictwa apelacji lubelskiej, będącą odbiorcą, datę wystawienia dokumentu, datę
odbioru/przekazania, czytelny podpis przedstawiciela Wykonawcy (imię, nazwisko oraz pieczątka),
czytelny podpis przedstawiciela jednostki sądownictwa apelacji lubelskiej (imię, nazwisko oraz
pieczątka) oraz numer Umowy, której dotyczy przekazywany towar. Ww. protokół podpisany przez
przedstawiciela jednostki sądownictwa apelacji lubelskiej bez zastrzeżeń oraz prawidłowo
wystawiona faktura VAT stanowić będą podstawę do dokonania płatności za realizację przedmiotu
zamówienia objętego dostawą częściową. Wzór Protokołu odbioru częściowego stanowi
Załącznik Nr 3 do Umowy.
Wykonawca może zlecić wykonanie czynności będących przedmiotem umowy podwykonawcom,
pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania i że zawarł w ofercie
oświadczenie, iż powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu)
oferowanego zamówienia:
..............................................
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których
wykonanie powierzył Podwykonawcom.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z Podwykonawcami.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania
przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed dokonaniem
takiej zmiany, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w wyniku którego zawarta została
niniejsza Umowa, w art. 25a ust. 3 i 5 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca powołał się na zasoby
następujących podwykonawców: ....................................................
W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie, na podstawie której została zawarta Umowa,
podał nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 25a ust. 3 i 5 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a w trakcie realizacji Umowy nastąpi
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 25a ust. 3 i 5 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana
w zakresie podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy wymagającej pisemnego aneksu.
§4
1. Wartość niniejszej Umowy ustala się na kwotę: ....................................................................... zł
brutto (słownie: ......................................................................................................................... zł)
w tym podatek VAT, co stanowi maksymalne zobowiązanie jednostek sądownictwa apelacji
lubelskiej z tytułu realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.
2. Wartość umowy oraz ceny jednostkowe brutto obejmują wszelkie koszty i opłaty związane
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy, które mogą powstać w trakcie jej realizacji,
w szczególności koszt przedmiotu Umowy, opłat celnych, podatki, ubezpieczenie, koszt transportu,
rozładunku i wniesienia przedmiotu Umowy do pomieszczeń wskazanych przez jednostki
sądownictwa.
3. Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 5 do Umowy są stałe przez cały okres trwania
umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 2-7.
4. Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostaw częściowych, płatne
będą przez jednostki sądownictwa apelacji lubelskiej będące płatnikami, których wykaz stanowi
Załącznik Nr 4 do umowy, w formie przelewu na wskazany na fakturach rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, z tym, że odsetki od nieterminowego
uregulowania należności objętych fakturą będą przysługiwały Wykonawcy od 31 dnia od dnia
otrzymania faktury przez jednostkę sądownictwa.
5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.
6. Jakiekolwiek należności od jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej nie mogą być przeniesione
przez Wykonawcę na osoby trzecie bez pisemnej zgody właściwej jednostki sądownictwa.
7. Zamawiający i jednostki sądownictwa apelacji lubelskiej nie udzielają zaliczek.
§5
1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy, licząc od dnia podpisania
protokołu częściowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, chyba że producent przedmiotu
Umowy udziela dłuższej gwarancji.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego przedmiotu
Umowy i jego wymiany na wolny od wad, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez
jednostkę sądownictwa apelacji lubelskiej cech wskazujących na utratę przez dostarczony przedmiot
Umowy przydatności do użycia innych niż przewidziane przez producenta jako właściwych dla
danego produktu, a ujawniających się mimo przechowywania i użytkowania zgodnie ze
wskazaniami producenta zawartymi na opakowaniu.
3. Termin wymiany przedmiotu Umowy wadliwego na wolny od wad w okresie gwarancji nie może
przekroczyć 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez jednostkę sądownictwa apelacji lubelskiej
informacji o wadliwym produkcie (w tym mailem wygenerowanym z systemu informatycznego).
W przypadku, gdy wymieniony produkt nie spełni ww. wymagań, Wykonawca, na żądanie
jednostki sądownictwa apelacji lubelskiej wymieni reklamowaną całą partię dostarczonego
produktu w ciągu 5 dni roboczych.

§6
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną za niewywiązanie się
z obowiązku dostarczenia katalogu oferowanych produktów lub dostarczenie katalogu
niezgodnego z uzgodnieniami, o których mowa w § 1 pkt 15 Umowy, w wysokości 0,5% wartości
brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz jednostki sądownictwa apelacji lubelskiej będącej
płatnikiem dostawy częściowej, kary umowne liczone od wynagrodzenia brutto za dostawę
częściową wynoszące:
1) 2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia dostawy częściowej przedmiotu Umowy;
2) 2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia dostawy częściowej przedmiotu Umowy
objętego reklamacją lub gwarancją.
3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiającemu oraz jednostkom sądownictwa apelacji lubelskiej przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Kary umowne będą mogły być potrącane przez Zamawiającego lub jednostki sądownictwa apelacji
lubelskiej z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej
lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§7
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w trybie określonym w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
1) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub jednostki sądownictwa
apelacji lubelskiej nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje je
nienależycie;
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy
lub znacznej jego części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie
Wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz
z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek odstąpienia.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, jakie
uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej
Umowy, co do których powziął podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą
przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną lub że jako takie są traktowane przez Zamawiającego lub
jednostki sądownictwa apelacji lubelskiej.
Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem
lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację
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tę ma traktować jako objętą tajemnicą.
W trakcie realizacji Umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do
wskazania Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
§ 9
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o każdej
zmianie danych teleadresowych Zamawiającego i jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej oraz
zmianie w wykazie płatników, o którym mowa w § 4 ust. 4, bez konieczności sporządzania aneksu
do umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie formy
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego, przystąpienia do likwidacji oraz
o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów zamieszkania osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych w okresach: obowiązywania Umowy,
gwarancji i rękojmi oraz nie zakończonych rozliczeń umownych, bez konieczności sporządzania
aneksu do umowy.
Każda ze stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe
z powodu nie wskazania drugiej stronie aktualnego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną
korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
§ 10
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu.
Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do
Umowy następujących zmian:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy oraz w przypadku działania siły wyższej o czas uniemożliwiający Wykonawcy
realizowanie Umowy lub działania siły wyższej;
2) zmiana jednostek sądownictwa, na rzecz których zawarta została niniejsza Umowa, pod
warunkiem wystąpienia zmian organizacyjnych w jednostkach sądownictwa powszechnego;
3) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, pod warunkiem wystąpienia w trakcie realizacji
Umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację dostaw na
dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej oraz pod
warunkiem spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ.
W przypadku, gdy zmiana oferowanego w danej pozycji produktu dotyczyć będzie produktu, na
który w trakcie postępowania żądana była próbka, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu wraz z pisemnym wnioskiem o zmianę Umowy w tym zakresie przedstawić
próbkę produktu, która zostanie poddana przez Zamawiającego ocenie zgodnie
z postanowieniami SIWZ,
4) zmiana metody odbioru zamówień przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania niniejszej
Umowy tj. na etapie jej realizacji przez Wykonawcę w przypadku zmiany systemu
informatycznego do obsługi zamówień jednostek sądownictwa apelacji lubelskiej przez
Zamawiającego lub innych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub jednostek
sądownictwa apelacji lubelskiej.
5) zmiany wysokości jednostkowego wynagrodzenia brutto oraz odpowiedniej zmiany
maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku

VAT – w takim wypadku do wynagrodzenia netto zastosowanie znajdzie obowiązująca stawka
podatku VAT;
6) zmiany wysokości jednostkowego wynagrodzenia brutto oraz odpowiedniej zmiany
maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę; w takim wypadku wysokość wynagrodzenia zmieni się (wyłącznie,
jeśli ww. zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia)
adekwatnie o wartość wynikającą z jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości kalkulacji
wykonanej przez Wykonawcę a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego
7) zmiany wysokości jednostkowego wynagrodzenia brutto oraz odpowiedniej zmiany
maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; w takim wypadku wysokość wynagrodzenia zmieni się
(wyłącznie, jeśli ww. zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamówienia) adekwatnie o wartość wynikającą z jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości
kalkulacji wykonanej przez Wykonawcę a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez
Zamawiającego.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - 7, mogą zostać dokonane na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest w tym celu przedstawić Zamawiającemu wraz z pisemnym
wnioskiem o zmianę umowy – szczegółowe pisemne uzasadnienie zawierające wyliczenia
w zakresie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - 7, na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmian wpływających na koszty
Wykonawcy.
4. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 5 - 7 wejdzie w życie po zawarciu przez Strony
pisemnego aneksu do Umowy, w odniesieniu do zamówień składanych po jego zawarciu.
5. Postanowienia ust. 2-4 wchodzą w życie z dniem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia
o skorzystaniu z przedłużeniu realizacji Umowy ponad okres 12 miesięcy.
§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% kwoty
brutto określonej w § 4 ust. 1 , tj. ………… zł w formie …………..
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone
Wykonawcy po podpisaniu bez zastrzeżeń ostatniego protokołu odbioru dostawy
częściowej, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy w toku realizacji Umowy, również w
przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 Umowy.
3. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca
przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego
podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia
nowego zabezpieczenia należnego należytego wykonania Umowy na okres wynikający
z aneksu do Umowy.
4. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana
formy/form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy musi być dokonana z

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i bez zmiany jego
wysokości.
§ 13
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze
polubownej w terminie 14 dni, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze
strony Wykonawcy jest: ...................... tel: .................. e-mail: .......................................................
2. ................................................................ Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze
strony Zamawiającego jest: ................. tel: .................. e-mail: .......................................................
3. Każda ze stron może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, informując o tym pisemnie
drugą stronę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
1. ................................................................

§ 16

Integralną część Umowy stanowią:
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik Nr 2 – Wykaz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej (Wykaz lokalizacji
dostaw),
Załącznik Nr 3 - Wzór protokołu odbioru częściowego,
Załącznik Nr 4 - Wykaz płatników,
Załącznik Nr 5 - Formularz oferty Wykonawcy
§17
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Zp 2130-146/17
Załącznik Nr 3 do Umowy
Wzór protokołu odbioru dostawy częściowej
PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY CZĘŚCIOWEJ
Dotyczy umowy Nr ......................................z dnia .................................
Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Lublinie, 20 – 950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1,
Odbierający: (odbiorca dostawy, miejsce dostawy, adres dostawy zgodnie z Załącznikiem Wykaz
lokalizacji dostaw)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Wykonawcą: firmą ...............................................................................................................................,
(adres).........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Odbiór ilościowy w imieniu Odbierającego
Dostawa zrealizowana w dniu ....................................................... jest

ZGODNA

NIEZGODNA

z zamówieniem Nr .......................... z dnia ....................................................
Odbiór jakościowy w imieniu Odbierającego
Dostawa zrealizowana w dniu ....................................................... jest

ZGODNA

NIE ZGODNA

ze specyfikacją asortymentu określoną w umowie Nr .................... z dnia .........................................
Stwierdzone niezgodności dostarczonych artykułów biurowych ze specyfikacją zawartą w umowie
–zastrzeżenia:
……………………………………………………...................................................…………………….
…………………………………………………………………..................................................………..
……………………………………………………………..................................................……………..
…………………………………………………………...................................................……………….
...............................................
Miejscowość i data

..............................................
ODBIERAJĄCY

...........................................
WYKONAWCA

