
Wzór umowy

UMOWA NR .........../WSP/ Z /.................../2020

zawarta  w  dniu  …................…....  2020  r.  w  Płocku,  pomiędzy  Skarbem  Państwa –
Prezydentem  Miasta  Płocka wykonującym  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:.................................................

 a 
.........................................zwaną dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści: 
 

§ 1
1. W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  Zamawiający  powierza,
a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania,  zadania  pn.  „Sporządzenie  operatów
szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na terenie
miasta Płocka dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i
trwały zarząd”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie  50 operatów szacunkowych (w dwóch egzemplarzach
każdy) określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, w następujących po sobie
etapach, przy czym:

1) etap  I  –  obejmuje  wykonanie  28  operatów  szacunkowych  nieruchomości
wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do umowy (tabela I ),
2) etap  II  –  obejmuje  wykonanie  22  operatów  szacunkowych  nieruchomości
wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do umowy (tabela II)

3.  Przedmiot umowy powinien być wykonany z dołożeniem szczególnej staranności, właściwej
ze  względu  na  zawodowy  charakter  czynności,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi obowiązującymi rzeczoznawców
majątkowych – w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21
sierpnia 1997 r.  (t.j.  Dz.U.  z  2020 r.,  poz.  65 ze zm.) i  przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów z  dnia  21 września  2004 r.  w sprawie  wyceny nieruchomości  i  sporządzania
operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109 ze zm.).

4. Operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych  i  prawnych,  winny  uwzględniać  poniesione  przez  użytkowników  wieczystych
nakłady na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz odpowiednio
nakłady  konieczne,  wpływające  na  cechy  techniczno  –  użytkowe  gruntu,  o  ile  w  ich
następstwie wzrosła wartość wycenianych nieruchomości gruntowych – zgodnie z art. 77
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
65 ze zm.).

5. Operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych, będących w trwałym zarządzie jednostek
organizacyjnych,  winny  uwzględniać  poniesione  przez  trwałych  zarządców  nakłady  na
budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej (jeśli  takie były poniesione)
oraz odpowiednio nakłady konieczne, wpływające na cechy techniczno – użytkowe gruntu
(jesli były poniesione), o ile w ich następstwie wzrosła wartość wycenianych nieruchomości
gruntowych – zgodnie z art.  87 i  88 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).

6. Po  zrealizowaniu  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  (rzeczoznawca  majątkowy)  będzie
zobowiązany, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, do ewentualnego sporządzania opinii
i  wyjaśnień  dotyczących  wykonanych  operatów  dla  potrzeb  organów  odwoławczych
(Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, Wojewody Mazowieckiego oraz sądów
powszechnych), a także do uczestnictwa w postępowaniach prowadzonych przez te organy.

§ 2
      Integralną częścią niniejszej umowy są: 
      1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
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      2) oferta Wykonawcy,
3) informacja o wyborze oferty.

§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności  i  uprawnienia do wykonania przedmiotu

umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi. 

§ 4
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich

informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego i
jego Klientów.

2. Przez obowiązek o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
a)  zapoznawania  się  przez  Wykonawcę  z  dokumentami,  analizami,  zawartością  dysków

twardych i innych nośników informacji itp. - niezwiązanymi ze zleconym zakresem prac,
b)  zabierania,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów  i  danych,  a  w  szczególności
udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem
poufności.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  wykorzystywać  własnego  sprzętu  informatycznego  na
terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie,
przy udziale których wykonuje umowę dla Zamawiającego przestrzegali tych samych reguł
poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania
lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

5. Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego klientów, o ile w trakcie wykonywania
umowy  mogłoby  dojść  do  ujawnienia  takich  informacji  poza  wiedzą  i  zgodą
Zamawiającego.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą
Zamawiającego osób trzecich.

7. Postanowienia ust.1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b) zostały  ujawnione przez  strony trzecie  bez  naruszenia zasady poufności  określonej  

niniejszą umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub
decyzji administracyjnej.

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu
dostępnymi  na  stronie  www.zsz.plock.eu  oraz  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
standardów z nich wynikających. Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania
bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione  Wykonawcy  po  zawarciu  niniejszej
umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

§ 5
      Termin realizacji przedmiotu umowy – ....... dni, przy czym:

1) okres realizacji I etapu – ...... dni od podpisania umowy,
2) okres realizacji II etapu – ........ dni po zakończeniu etapu I

§ 6
1. Osobami upoważnioną ze strony Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą, pełnienia

nadzoru nad realizacją umowy i dokonania odbioru jest p.o. Dyrektora Wydziału Mienia
Skarbu Państwa w Urzędu Miasta Płocka lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Odbiór wykonanych prac nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, po zgłoszeniu
przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  i  dostarczeniu  przedmiotu  umowy do  siedziby
Zamawiającego.

3. Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie 14 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru.

2



4. W  razie  stwierdzenia  niekompletności  lub/i  wad  przedmiotu  odbioru  Zamawiający
zobowiązany  jest  reklamować  je  pisemnie  w  terminie  14  dni  od  daty  dostarczenia
przedmiotu umowy i zgłoszenia prac do odbioru, jednocześnie wzywając Wykonawcę do ich
usunięcia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni.

5. Stwierdzenie wad w późniejszym terminie, niż określony w ust. 4, nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ich usunięcia na pisemne żądanie Zamawiającego, w określonym przez niego
terminie.

6. Za usunięcie niekompletności lub/i  wad przedmiotu odbioru Wykonawcy nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.

7.  Podstawą  do  wystawienia  faktur  będą  podpisane  przez  Strony  protokoły  zdawczo  –
odbiorcze.

§ 7
1. Wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi  ........  zł  (słownie:

złotych) złotych brutto.
2.  Wynagrodzenie obejmuje wykonanie operatów szacunkowych oraz wszelkie inne prace i

czynności związane z przedmiotem umowy, do których zobowiązał się Wykonawca.
3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, płatne będzie na podstawie dwóch faktur, po

wykonaniu każdego etapu, na wskazane przez Wykonawcę na fakturze konto bankowe.
4. Termin  zapłaty  Strony  ustalają  na  30  dzień  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego

faktury wystawionej na: Gmina – Miasto Płock, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1.
5.  Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturach numeru niniejszej umowy.
6.  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. NIP 774-31-35-712.
7.  Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.............................
8. Strony zgodnie  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną

fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiąjącego
płatności  w terminie  wcześniejszym niż  ustalony w ust.  4  umowy,  Strony ustalają,  że
skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od
należności z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust.
4.  Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed  terminem  będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

10. Wykonawca oświadcza że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT. 

§ 8*
I wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w

Ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na
Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2.  Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art.  5 ust.  3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą
umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na
adres e-mail monika.mrozowicz@plock.eu najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze zm).

lub

3



II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2.  Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych

dokumentów elektronicznych, o których mowa w art.  5 ust.  3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą
umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na  fakturę/faktury  ustrukturyzowane,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie
Zamawiającego  na  adres  e-mail  monika.mrozowicz@plock.eu najpóźniej  ostatniego  dnia
przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze zm.).

*  (I  lub  II  wersja  będzie  miała  zastosowanie  w  zależności  oświadczenia  złożonego  przez  wykonawcę  przed
podpisaniem umowy).

§ 8a*
1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 7 ust. 4 umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r. poz. 2357
ze  zm.)  prowadzony  jest  rachunek  VAT  oraz  że  rachunek  ten  znajduje  się  w  wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług ( Dz.U. 2020 r.  poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  rachunek  wskazany  przez  Wykonawcę  na  fakturze  nie
spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z
dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku
przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku
Wykonawca  zrzeka  się  prawa  do  żądania  odsetek  za  opóźnienie  płatności  za  okres  od
pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §  7 ust. 4 do 7-go dnia od
daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3
okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego
tytułu  na  Zamawiającego  przez  organy  administracji  skarbowej  oraz  zrekompensować
szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku
VAT  na  podstawie  wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur  dokumentujących  realizację
Przedmiotu Umowy."

*( będzie miał zastosowanie w zależności od oświadczenia złozonego przez Wykonawcę przed podpsianiem umowy).

§ 9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego osobno dla każdego etapu –
w wysokości 0,5% wartości tego etapu za każdy dzień opóźnienia,
b) odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości  10%
wartości umowy ustalonej w § 7 ust.1,
c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady, liczonego od dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia wad – w wysokości
0,5% wartości umowy ustalonej w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
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2. Przed  naliczeniem  kar  umownych,  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  pisemnego
poinformowania  Wykonawcy  o  powstaniu  obowiązku  naliczenia  kar  umownych
wynikających z niniejszej umowy wraz z podaniem przyczyn.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
5.  Wykonawca zobowiązuje się do wydania w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy

wszystkich  znajdujących  się  w  jego  posiadaniu  dokumentów
i materiałów związanych z realizacją niniejszej umowy.

6.  Żądanie  kary  umownej  nie  wyklucza  uprawnień  Zamawiającego  do  dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość
kary umownej.

7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 14
dni,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  bez  wyznaczenia
terminu dodatkowego, ust.1 pkt b stosuje się odpowiednio.

§ 10
1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw

majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy z dniem podpisania przez Strony protokołu
odbioru w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji:
a)  trwałe  lub  czasowe zwielokrotniania  w całości  lub  w części  jakimikolwiek  środkami  i  w

jakiejkolwiek formie,
b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,
c)  utrwalanie  w  dowolnie  wybranej  przez  Zamawiającego  formie  i  w  dowolny  sposób,

zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy nośnikach, w
tym na  każdym nośniku  audiowizualnym,  a  w szczególności  na  nośniku  video,  taśmie
światłoczułej,  magnetycznej  i  dysku  komputerowym  oraz  wszystkich  typach  nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

d)  wytwarzanie  określoną  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e)  wprowadzanie  do  obrotu  (w  tym  poprzez  sieć  Internet),  w  tym  wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),

f) wprowadzanie do pamięci komputera,
g)  publiczne  wykonanie,  publiczne  odtwarzanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie,  a

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

h) kompilowanie wykonanej dokumentacji  z innymi dokumentami, w tym pochodzącymi od
osób trzecich.

3.  Wraz  z  przeniesieniem  autorskich  praw  majątkowych  na  Zamawiającego  przechodzi
wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego  do  niewykonywania  przez  czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wykonanego przedmiotu
umowy,  co  do  których  autorskie  prawa  majątkowe  przysługują  Zamawiającemu.  W
szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  stosunku  do  Zamawiającego  do
niewykonywania: prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści
i  formy  oraz  jego  rzetelnego  wykorzystywania,  prawa  do  decydowania  o  pierwszym
udostępnieniu  przedmiotu  umowy  publiczności,  prawa  do  nadzoru  nad  sposobem
korzystania z utworu.

5.  Wykonawca  niniejszym  zezwala  na  wykonywanie  przez  Zamawiającego  przez  czas
nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

6.  Przeniesienie  praw  określonych  niniejszą  Umową  następuje  na  wyłączną  własność
Zamawiającego i jest nieograniczone terytorialnie.

§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniższych przypadkach:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie umowy,
2) gdy nastąpi rażące naruszenia postanowień umowy,

5



3) nastąpi niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych (w tym w opz).
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 60

dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia.
3.  Jeżeli  w  toku  wykonywania  Umowy  Wykonawca  stwierdzi  powstanie  okoliczności,  które

dadzą  podstawę  do  oceny,  że  określone  czynności  w  ramach  Przedmiotu  Umowy  nie
zostaną wykonane w ustalonym terminie, niezwłocznie powiadomi Zamawiającego poprzez
wysłanie  wiadomości  na  adres  e-mail  osoby  wskazanej  do  współpracy  ze  strony
Zamawiającego, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

4. 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
państwalub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5.  Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 1;
3)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w

art.  258  Traktatu  o  Funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  państwo  polskie  uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów
prawa Unii Europejskiej.

§ 12
1. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-

6  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  przewiduje  możliwość  dokonania  w  Umowie
następujących istotnych zmian:

1)  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT),
wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  odpowiednio  zmienione  w  stosunku
wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2) terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu,
rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z
wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, zaistnienia
epidemii /pandemii,

-  o  ile  okoliczności,  o których mowa powyżej  mają  wpływ na termin realizacji  Przedmiotu
zamówienia, 

§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron
wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 14
Ewentualne spory pomiędzy Stronami powstałe na tle realizacji przedmiotu niniejszej umowy
rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 

§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
 

Sporządziała: Dominika Rucińska (WZP)                                
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