UMOWA
zawarta w dniu …………….. r. w Łodzi pomiędzy:
Biblioteką Miejską w Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-415) przy pl. Wolności 4
NIP: 7252249694, REGON: 369129529
reprezentowaną przez:
………………...
………………...
zwaną dalej „Zamawiającym”
a……………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym/ą przez …………………………………………………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
zwanymi łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
PODSTAWA PRAWNA
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 132-139 ustawy Pzp, Wykonawcy zostało udzielone zamówienie
publiczne na usługi wymienione w § 2.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wydruku gazety
(zwanej dalej „gazetą” lub „dziennikiem”) oraz dostawy gazety w sposób opisany
w ust. 4. Druk gazety nastąpi zgodnie z niżej wymienionymi parametrami:
a) format brutto 280 x 345 mm, format netto 280 x 345 mm;
b) wymiar pełnego pola zadruku – od 260 mm x 315 mm do 280 mm x 410 mm;
c) objętość – każdy po 16 stron;
d) nakład każdego wydania gazety – zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) oraz § 3 niniejszej umowy;
e) druk kolorowy (4+4) na papierze gazetowym o gramaturze minimum 43-45
g/m2.
2. Pozostałe parametry konieczne do realizacji wydruku gazety zostały określone w
SWZ, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Druk zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.
4. Ponadto w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia każdego wydania gazety do przynajmniej 5, lecz
nie więcej niż 10 punktów dystrybucyjnych na terenie Łodzi wskazanych przez
Zamawiającego w zamówieniu składanym najpóźniej w dniu poprzedzającym

dzień druku, co Wykonawca bez zastrzeżeń przyjmie do realizacji. 60 % nakładu
zostanie dostarczona do magazynu głównego, a reszta nakładu do kolejnych
lokalizacji zgodnie z informacją co do ilości zawartą w złożonym zamówieniu
opisanym w zdaniu poprzednim.
5. Każde z wydań gazety będzie pakowane w paczki, wiązane po 200 egzemplarzy,
z przekładką po 100 egzemplarzy.
§3
ZAKRES ILOŚCIOWY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot obejmuje wydruk od 145 do 150 wydań gazety w 2022 roku,
począwszy od dnia 2 stycznia 2022 roku.
2. Gazeta będzie drukowana oraz dystrybuowana do 3 razy w tygodniu
(orientacyjne dni: poniedziałek, środa i piątek).
3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi przy uwzględnieniu następujących
założeń:
Łączny nakład wydań dziennika wyniesie minimum 5.800.000 egzemplarzy a
maksymalnie 6.000.000 egzemplarzy, każdorazowy nakład gazety w zamówieniu
podstawowym wynosi 40.000 tysięcy egzemplarzy.
4. Precyzyjna wysokość nakładu będzie każdorazowo podawana przez
Zamawiającego w zamówieniu składanym zgodnie z § 2 ust. 4, co Wykonawca
bez zastrzeżeń przyjmie do realizacji.
5. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w związku ze
zwiększeniem zapotrzebowania na wydanie gazety w innym dniu tygodnia niż
wskazane w ust. 2 lub/i zwiększenia łącznego nakładu gazety lub/i zwiększenia
ilości stron gazety ponad podstawę wskazaną w § 2 ust. 1 lit. c) o każde kolejne
4 strony lub/i wydania gazety wraz z tzw. „insertem mechanicznym”.
6. Prawo opcji będzie realizowane na następujących warunkach:
a) prawem opcji objęty zostanie przedmiot umowy do wartości 100% wyższej w
stosunku do maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 1
umowy (zakres poszerzony);
b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie
podstawowe określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do
umowy oraz w umowie, przy czym okres zapłaty będzie rozłożony na płatności
miesięczne zgodnie z pozostałym okresem obowiązywania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz ze wskazanym zakresem,
Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych przed
terminem rozpoczęcia świadczenia usług objętych opcją (z wyjątkiem usług
opisanych w ust. 7 co do którego termin stosuje się opisany w ust. 6 lit. b), w
formie pisemnego oświadczenia;
d) Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do
dnia 29 grudnia 2022 roku (po upływie tego terminu prawo opcji wygasa).
Zamawiający może wykonać prawo opcji w dowolnym dniu od momentu
zawarcia umowy do terminu wygaśnięcia opcji;
e) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części. W
przypadku skorzystania z prawa opcji w części, Zamawiający może realizować
prawo opcji wielokrotnie, do wyczerpania wynagrodzenia zakresu
poszerzonego;
f) skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego, które zostanie dodatkowo
potwierdzone zgodnie z § 16 ust. 5 umowy, będzie skutkowało obowiązkiem

wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie i
za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z powyższymi postanowieniami;
g) do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego, a także zasad
rozliczania usług wynikających z prawa opcji, trybu dokonania odbioru
przedmiotu zamówienia, naliczania kar umownych, terminów usuwania wad,
zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej umowy. Skorzystanie z
prawa opcjonalnego zlecania zadań nie wymaga dodatkowego aneksu do
niniejszej umowy. W przypadku gdy nastąpi konieczność naliczenia kar
umownych w zakresie wynikającym z usług realizowanych w prawie opcji,
podstawą do naliczenia kar umownych będzie wartość zamówienia ustalonego
zgodnie z § 2 ust. 4 na które składa się suma wartości zamówienia
podstawowego wraz z wartością opcji;
h) skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do
zmiany jakichkolwiek terminów realizacji umowy;
i) Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji zlecenia wykonania
usług nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku ich zlecenia, natomiast
po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do
Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji i dokonanie zlecenia
ich wykonania.
7. W ramach prawa opcji dotyczącej wydania gazety wraz z tzw. „insertem” pod
pojęciem, którego należy rozumieć materiał reklamowy w postaci ulotki lub
broszury obowiązują następujące zasady:
a) przed planowanym uruchomieniem opcji Zamawiający zobowiązany jest do
przesłania Wykonawcy wzoru insertu wraz z danymi technicznymi w celu
ustalenia czy dodatkowy materiał podlega insertowi mechanicznemu czy
ręcznemu;
b) po ustaleniu sposobu insertowania mechanicznego danego materiału,
Zamawiający składa oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze
wskazaniem jakiej ilości dotyczy, w terminie 5 dni kalendarzowych przed
dniem rozpoczęcia świadczenia usług objętych opcją;
c) Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko gotowe
inserty. Zamawiający zobowiązany jest przy dostawie określić ilość sztuk
insertów oraz zabezpieczyć paczki lub europalety z insertami a także wskazać
na nich liczbę sztuk, datę emisji oraz tytuł dodatku. Pomiędzy insertami nie
może być przekładek, powinny być one w paczkach lub europaletach ułożone
równo w tym samym kierunku;
d) w przypadku gdy Zamawiający przekaże ilość insertów mniejszą niż ilość
egzemplarzy gazety, w której ma zostać umieszczona, Wykonawca
samodzielnie podejmuje decyzje o rozplanowaniu insertu w danym nakładzie
przy czym przy pakowaniu w paczki, ma obowiązek oznaczyć te z insertem;
e) podstawowe wymagania techniczne jakim muszą odpowiadać inserty:
1) nie może wystawać poza format gazety przy ustawieniu go grzbietem do
grzbietu gazety, do której jest insertowany;
2) nie może zawierać dodatkowych elementów;
3) musi mieć kształt kwadratu lub prostokąta;
4) format: min 110 x 115 mm (A6), max 210 x 297 mm (A4).
§4
TRYB REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH WYDAŃ GAZETY

1. Ustala się następujący porządek czynności właściwych dla należytego
zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie poszczególnych wydań gazety:
a) Do godziny …… (godzina wskazana zgodnie z ofertą Wykonawcy) dnia
poprzedzającego dzień wydania dziennika (odpowiednio w niedzielę, wtorek
oraz czwartek) przedstawiciel Zamawiającego umieści w formie pliku format
PDF materiał przeznaczony do druku na serwerze Wykonawcy przy
wykorzystaniu nadanego w tym celu przez Wykonawcę loginu. Umieszczenie
pliku na serwerze Wykonawcy jest równoznaczne z potwierdzeniem ich
odbioru do realizacji przez Wykonawcę. Potwierdzenie jest równoznaczne z
ustaleniem, iż plik nie jest uszkodzony i może zostać przekazany do dalszej
realizacji. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w tym zakresie
nieprzerwaną sprawność oprogramowania i serwera, na którym umieszczony
zostanie plik;
lub
b) Do godziny … (godzina wskazana zgodnie z ofertą Wykonawcy) dnia
poprzedzającego dzień wydania dziennika (odpowiednio: w niedzielę, wtorek
oraz czwartek) przedstawiciel Zamawiającego prześle na adres poczty
elektronicznej ……. w formie pliku format PDF materiał przeznaczony do
druku, zaś brak reakcji ze strony Wykonawcy w okresie 10 minut od
otrzymania e-maila, będzie równoznaczne z potwierdzeniem odbioru pliku
oraz ustaleniem, iż plik nie jest uszkodzony i może zostać przekazany do
dalszej realizacji1;
2. W przypadku braku otrzymania przez Zamawiającego pliku zgodnie z ust. 1
Wykonawca wyśle pocztą elektroniczną na adres ….… zawiadomienie o
zaistnieniu takiego zdarzenia w ciągu kolejnych 10 minut i potwierdzi wysłanie tej
informacji telefonicznie pod numer ….……
3. Wykonawca dokona wydruku gazety oraz jej dostarczenia do punktów
dystrybucyjnych w ilościach wskazanych w zamówieniu od godz 01:30 do godz
03:00 kolejnego dnia kalendarzowego (poniedziałek, środa, piątek).
4. W każdym punkcie dystrybucyjnym zostanie dokonany odbiór danej partii
egzemplarzy potwierdzony protokołem wskazującym na ilość egzemplarzy i
godzinę dostawy.
5. W przypadku gdy zwłoka w dostawie danej partii egzemplarzy do punktu
dystrybucji przekroczy 5 godzin zegarowych, Zamawiający jest uprawniony do
odmowy tejże partii oraz złożenia w terminie kolejnych 2 dni kalendarzowych
oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym zakresie oraz będzie uprawniony
do odmowy zapłaty z tytułu druku tej partii i dostawy.
6. W przypadku gdy dostawa danej partii do punktu dystrybucyjnego w zakresie
ilości będzie niższa o 20 % niż wynikająca z zamówienia złożonego zgodnie z §
2 ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru tejże partii oraz
złożenia w terminie kolejnych 2 dni kalendarzowych oświadczenia o odstąpieniu
od umowy w tym zakresie oraz będzie uprawniony do odmowy zapłaty z tytułu
druku tej partii i dostawy.
7. W przypadku przesunięcia u Zamawiającego godziny przekazania materiałów do
druku z przyczyn leżących po jego stronie, dostawa gazet przez Wykonawcę
zostanie przesunięta o 2 godziny w stosunku do godziny wskazanej w ofercie
Wykonawcy, do miejsc wskazanych w zamówieniu danej partii gazet co do
którego nastąpiło przesunięcie czasowe.
1

Zamawiający wskazuje alternatywne możliwości realizacji w zależności od technologii jaką dysponuje
Wykonawca

§5
WYDRUK PRÓBNY
1. Wykonawca przed pierwszą dostawą i drukiem gazety jest zobowiązany do
przeprowadzenia procedury wydruku próbnego celem zsynchronizowania
stosowanych przez niego urządzeń w zakresie uzyskania wymaganego przez
Zamawiającego wzoru kolorystycznego dla drukowanych materiałów. Procedura
zostanie zakończona podpisaniem protokołu określającego osiągnięcie
wspólnych ustaleń w tym zakresie wraz z załącznikami w postaci pliku
przekazanego przez Zamawiającego oraz wydruku gazety wykonanego przez
Wykonawcę.
2. Koszt wydruku próbnego gazety ponosi w całości Wykonawca.
3. W przypadku gdy wydruk próbny nie będzie spełniał ustalonych w umowie
kryteriów, Wykonawca w przeciągu 2 godzin jest zobowiązany do wykonania
ponownego wydruku próbnego zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez
Zamawiającego.
§6
ZATRUDNIENIE U WYKONAWCY
1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
zobowiązuje się do skierowania do wykonania niniejszego przedmiotu umowy
pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, w zakresie
następujących czynności:
a) przyjęcie od Zamawiającego i sprawdzenie pod względem technicznym plików
gazety do druku;
b) obsługa bezpośrednia maszyn drukarskich dokonujących wydruku gazety aż
do uzyskania wersji finalnej;
c) przygotowanie ekspedycji gazety do Zamawiającego oraz dostawa.
2. Wykonawca w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązuje się do
przekazania Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 5 dni
roboczych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że
czynności, o których mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, tj.:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy;
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika;
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe,
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazanych w ust.
1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2021
roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690 z późn zm.) a
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5.
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8.

w przypadku jego uchylenia, w innym akcie prawnym obowiązującym w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia pracowników wykonujących czynności opisane w ust 1.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, o których mowa w ust. 2, traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
W przypadku realizacji umowy za pomocą Podwykonawcy, Wykonawca przyjmuje
na siebie obowiązki określone w ust. 1-4 tzn. obowiązek składania oświadczeń i
dokumentów opisanych w powyższych ustępach oraz zapłaty kar umownych.
Wykonawca ma obowiązek podczas realizacji przedmiotu umowy do stosowania
ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).
Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot umowy będzie trwać
w całym okresie wykonywania przedmiotu umowy, a w przypadku rozwiązania
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się
do zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, na to miejsce innej osoby w
terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą.
§7
CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku
z zastrzeżeniem, iż pierwsze wydanie gazety nastąpi w dniu 3 stycznia 2022 roku.
§8
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w
wysokości
…...........
zł netto
(słownie:.................złotych)
tj
............................
zł (słownie: .................. złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w rozliczeniu miesięcznym za
ilość wydrukowanych i dostarczonych egzemplarzy gazety, przy czym ustala się
wynagrodzenie jednostkowe za każdy wydrukowany i dostarczony egzemplarz
gazety w nakładzie podstawowym 40.000 egzemplarzy w wysokości:
.......................zł (słownie: .................... złotych) netto/ ................. zł (słownie:
.............. złotych) brutto.
4. W ramach usług wynikających z prawa opcji, Strony ustalają wynagrodzenie
wynikające z oferty Wykonawcy tj.:
a) za insert (w każdym wydrukowanym i dostarczonym egzemplarzu gazety) w
wysokości: ....................... zł (słownie: ...................... złotych) netto/
……………………....zł (słownie: ………....... złotych) brutto;

b) za dodatkowe każde kolejne wydrukowane 4 strony gazety ponad podstawę
wskazaną w § 2 ust. 1 lit. c) w nakładzie podstawowym danej gazety w
wysokości: ..................... zł (słownie: …….......... złotych) netto/
…………………….......zł (słownie: .................... złotych) brutto;
c) za dodatkowe każde kolejne wydrukowane 4 strony gazety ponad podstawę
wskazaną w § 2 ust. 1 lit. c) w nakładzie powyżej nakładu podstawowego
danej gazety w wysokości: ....................... zł (słownie: ............... złotych) netto/
…………………zł (słownie: .................. złotych) brutto;
d) za każdy wydrukowany egzemplarz gazety w innych dniach tygodnia niż
wskazane w § 3 ust. 2 ustalenie wysokości wynagrodzenia nastąpi według
zasad ogólnych i przy uwzględnieniu innych usług objętych prawem opcji;
e) za każdy wydrukowany egzemplarz gazety ponad nakład podstawowy bez
dodatkowych stron w wysokości: ....................... zł (słownie: ............... złotych)
netto/ ………………... zł (słownie: ................ złotych) brutto.
§9
ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA
1. Wykonawca oświadcza, iż faktury VAT będą wystawiane po wykonaniu usługi w
danym miesiącu, z zastrzeżeniem faktury grudniowej, która zostanie doręczona
do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi do dnia 15 grudnia 2022 r.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, na numer wskazany w fakturze na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT potwierdzonej przez Zamawiającego, że przedmiot
umowy został wykonany, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, z wyjątkiem faktury grudniowej płatnej w terminie 7 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Przez prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę wystawioną
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającą przedmiot i numer umowy, na
podstawie której jest wystawiona oraz następujące dane Nabywcy i
Odbiorcy:…………
4. Wykonawcy zobowiązany jest do doręczenia faktury VAT do siedziby Biblioteki
Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź lub elektronicznie na
adres……………
5. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 3 i 4, za datę
skutecznego doręczenia faktury VAT Strony będą uznawać datę jej wpływu po
poprawieniu i doręczeniu w miejsce ustalone w ust. 4.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku
bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z
zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie wystawiał faktury VAT zawierające opis z
podziałem na wartość zamówienia podstawowego i wartość usług świadczonych
w ramach prawa opcji.

11. Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy 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).
12. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl.
13. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym
fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
14. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions,
wpisując dane nabywcy:
- Nabywcą jest jednostka Biblioteka Miejska w Łodzi
- w sekcji NIP należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury:
7252249694
- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP
- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej
adresatem faktury: 7252249694
15. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert wpisując
dane Nabywcy:
- Nabywcą jest jednostka Biblioteka Miejska w Łodzi.
- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP własny jednostki
będącej adresatem faktury: 7252249694
- jako rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,
- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej
adresatem faktury: 7252249694
16. W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z
miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.
17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego e-maila:
sekretariat@biblioteka.lodz.pl.
18. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym
ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i
przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania
zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w w/w wykazie.
19. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego
w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za
ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje
się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.
§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają kary umowne należne od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego z
następujących przyczyn:
a) w przypadku zwłoki w dostawie partii egzemplarzy do danego punktu
dystrybucji wskazanego w zamówieniu złożonym zgodnie z § 2 ust. 4, która to
zwłoka nie przekracza czasookresu opisanego w § 4 ust. 5 w wysokości 10 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego z tytułu druku i dostawy tej
partii;
b) w przypadku zwłoki w dostawie partii egzemplarzy do danego punktu
dystrybucji wskazanego w zamówieniu złożonym zgodnie z § 2 ust. 4, która to
zwłoka przekracza czasokres opisany w § 4 ust. 5 w wysokości 10 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego z tytułu druku i dostawy tej
partii za każdą pełną godzinę ponad tą wyznaczoną w § 4 ust. 5;
c) w przypadku dostawy partii egzemplarzy do danego punktu dystrybucji
wskazanego w zamówieniu złożonym zgodnie z § 2 ust. 4, w mniejszej niż
określona w tymże zamówieniu - w wysokości 10 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto należnego z tytułu realizacji tegoż zamówienia;
d) w przypadku nienależytego wykonania zamówienia złożonego zgodnie z § 2
ust. 4 w zakresie jakości druku (np. zła jakość druku, złe nasycenie,
przesunięcie kolorów lub niedochowanie innych parametrów technicznych) - w
wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego z tytułu
realizacji tegoż zamówienia lub w przypadku niedostarczenia w terminie druku
próbnego lub jego nie poprawienia według uwag Zamawiającego - w
wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego z tytułu
realizacji pierwszego złożonego przez Zamawiającego zamówienia złożonego
zgodnie z § 2 ust. 4;
e) w przypadku niezrealizowania jakiegokolwiek zamówienia złożonego zgodnie
z § 2 ust. 4, w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 8 ust. 1;
f) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 8 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę w wysokości 20 % maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, z tym, że
oświadczenie o odstąpieniu winno zostać w takim przypadku poprzedzone
wezwaniem określającym poszczególne przypadki naruszeń, których dopuścił się
Zamawiający wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego 14-dniowego terminu na ich
zaniechanie. Wezwanie takie winno zostać złożone w terminie kolejnych 7 dni
kalendarzowych zaistnienia podstaw do jego skierowania pod rygorem utraty
prawa do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu będzie skutkować w
odniesieniu do pozostałego okresu trwania umowy a dotychczas wykonane usługi
pozostaną rozliczone zgodnie z umową.
3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy wynosi 100 %
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych,
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych na podstawie
wystawionej noty księgowej, z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że
na mocy obowiązujących przepisów prawa, prawo do dokonywania takich
potrąceń będzie wyłączone.

6. Za okoliczności uprawniające Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych
nie mogą zostać uznane sytuacje, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z
obowiązków nałożonych umową z powodu okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego.
§ 11
REKLAMACJA I ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH DOTYCZĄCYCH TREŚCI
GAZETY
1. Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt
d) umowy, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy (w
szczególności zła jakość druku, złe nasycenie, przesunięcie kolorów itp.)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia reklamacji w odniesieniu do
części lub całości danego nakładu numeru gazety w okresie 3 dni roboczych od
daty odbioru tego nakładu od Wykonawcy.
2. Reklamacja wraz z uzasadnieniem dostarczana będzie do Wykonawcy listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru.
3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zasadnej reklamacji dotyczącej
jakości druku, Wykonawca wystawi fakturę korygującą obejmującą
pomniejszenie wartości wynagrodzenia o ustaloną przez Strony wartość
reklamacji. Zamawiający jest także uprawniony do dochodzenia odszkodowania
odpowiadającego wysokości szkody, którą poniósł z powodu złej jakości druku
lub odstępstw od specyfikacji technicznej ustalonej w umowie.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane materiały i za złą
jakość druku numeru, spowodowaną nieodpowiednią jakością dostarczanych
przez Zamawiającego materiałów.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności z tytułu roszczeń
osób trzecich zgłoszonych pod adresem Wykonawcy a dotyczących treści
opublikowanych w numerze gazety na podstawie materiałów dostarczonych
przez Zamawiającego i wydrukowanych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.
§ 12
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu umowy będzie wykorzystywał
jedynie materiały, utwory, dane, informacje oraz programy komputerowe, które są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz co do których posiada
uprawnienie do ich używania, a w szczególności które nie naruszają dóbr
osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do
znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności
przemysłowej, danych osobowych i wizerunku osób trzecich, a także dobrych
obyczajów i zasad współżycia społecznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona umowę z poszanowaniem dóbr
osobistych Zamawiającego oraz osób trzecich, dobrych obyczajów i zasad
współżycia społecznego.
3. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej,
wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone,
ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami
oraz potencjałem technicznym i personelem zdolnym do prawidłowego
wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy i nie istnieją żadne

przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu
wykonywanie tych obowiązków.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z
umowy
z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych
przez niego usług oraz w oparciu o obowiązujące regulacje i przepisy.
6. Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do
składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość,
terminowość oraz za prawidłowość realizacji przedmiotu umowy oraz za działania
i zaniechania osób/ podwykonawców, z których pomocą wykonuje zobowiązania
umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie.
§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy, gdy / w przypadku:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych i Zamawiający w tym przypadku odstępuje od umowy
w części, której zmiana dotyczy;
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) przekroczenia limitu kar umownych wskazanych w § 10 ust. 3 umowy - w
terminie 7 dni kalendarzowych od ustalenia przez Zamawiającego
przekroczenia przez Wykonawcę limitu nałożonych kar umownych;
e) dwukrotnego naruszenia obowiązków określonych umową (następujących w
jednym miesiącu kalendarzowym) skutkujących nałożeniem kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt a) – d) w danym miesiącu kalendarzowym rozumianego jako z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu oraz obciążenia go karą umowną opisaną
w § 10 ust. 1 pkt f). Oświadczenie takie winno zostać złożone w terminie
kolejnych 14 dni roboczych od dnia drugiego naruszenia i skutkować będzie w
odniesieniu do pozostałego okresu trwania umowy a dotychczas wykonane
zamówienia pozostaną rozliczone zgodnie z umową;
f) jednokrotnego naruszenia obowiązku określonego w § 10 ust. 1 pkt e)
rozumianego jako z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu i obciążenia go karą umowną opisaną w §

10 ust. 1 pkt f). Oświadczenie takie winno zostać złożone w terminie kolejnych
7 dni roboczych od dnia naruszenia i skutkować będzie w odniesieniu do
pozostałego okresu trwania umowy a dotychczas wykonane zamówienia
pozostaną rozliczone zgodnie z umową.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest on uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych
kar naliczonych na podstawie umowy do chwili odstąpienia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu złożone w terminie zakreślonym w postanowieniach
umowy, zostanie złożone w formie pisemnej oraz powinno zawierać
uzasadnienie.
§ 14
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z DRUGĄ STRONĄ UMOWY
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do wszelkich kontaktów z
Wykonawcą jest ……………, tel. ………, e-mail: …………, w wypadku jego
nieobecności …………………tel. …….., e-mail:……….…
2. Osobą uprawnioną ze Strony Wykonawcy do wszelkich kontaktów z
Zamawiającym
oraz
sprawującą
nadzór
nad
wykonaniem
usługi
będzie…………………., tel. ………, e-mail: ……….... a w przypadku jego
nieobecności………….., tel. ………., e-mail:………....
§ 15
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana przez Wykonawcę osobiście lub z
udziałem podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.
3. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom może zostać powierzony
następujący zakres prac………………………………………………………………..
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Umowa z Podwykonawcą powinna być zawarta na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 16
WŁAŚCIOWOŚĆ SĄDU I FORMA OŚWIADCZEŃ
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony
rozstrzygać będą w drodze polubownej. W wypadku nie osiągnięcia
porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu dla
siedziby Zamawiającego.
2. Nadanie oświadczenia woli na poczcie listem poleconym za potwierdzeniem
nadania lub wysłanie pocztą elektroniczną oświadczenia opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym skutkuje zachowaniem terminów
określonych niniejszą umową.
3. Oświadczenia opisane w ust. 2 w formie elektronicznej będą przesyłane na
następujące adresy:
a) dla Zamawiającego - …………..
b) dla Wykonawcy - ……………..…
4. Ponadto Strony ustalają, że zamówienie opisane w § 2 ust. 4 a także wszelkie
oświadczenia wiedzy składane w wykonaniu przedmiotu umowy będą składane
w formie dokumentowej drogą poczty elektronicznej na adresy opisane w ust. 3
lub w § 14 lub w formie pisemnej.
5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia o uruchomieniu wszelkich usług objętych prawem opcji,
Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usług w tym zakresie, uzyska
od Zamawiającego dodatkowe potwierdzenie treści złożonego oświadczenia, w
formie pisemnej lub w formie dokumentowej w drodze poczty elektronicznej.
Potwierdzenie zostanie udzielone przez osobę pełniącą funkcję głównego
księgowego – e-mail ……….. lub osobę zastępującą - e-mail………
§ 17
DANE OSOBOWE
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z
27.04.2016 r. 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 r., dalej: RODO), dla których Administratorem Danych Osobowych jest
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim.
Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych
określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych
Wykonawcy w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które
Wykonawca wskaże ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
§ 18
ZMIANA UMOWY
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa
warunki zmian:
a) zmiana osób, o których mowa w § 14 umowy;
b) ograniczenia ilościowe w zakresie realizacji przedmiotu umowy w przypadku,
gdyby rozstrzygniecie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nastąpiło w terminie uniemożliwiającym zawarcie umowy i wykonanie
zamówienia zgodnie z planowanym harmonogramem wydawania gazety;
c) ograniczenia ilościowe usług w zakresie realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawcę do 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto w przypadku
zmniejszenia ilość wydań lub/i nakładu gazety. Obniżenie wynagrodzenia
nastąpi według wartości cen jednostkowych wynikających z § 8 ust. 3 umowy;

d) aktualizacja danych Zamawiającego lub Wykonawcy przez co Strony
rozumieją zmianę nazwy firmy lub adresu albo formy prawnej;
e) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Strony będą
uprawnione do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana
przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki Stron umowy, w szczególności
zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim
przypadku nie może ulec zwiększeniu wartość wynagrodzenia brutto.
2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę
zmiany umowy. Wniosek o zmianę postanowień umowy wymaga formy pisemnej
wraz z podaniem uzasadnienia, opisem propozycji zmian oraz opisem wpływu na
warunki realizacji umowy.
§ 19
SIŁA WYŻSZA
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki
wynikające z działania siły wyższej, tj. pożarów, powodzi, ataków
terrorystycznych, wojen, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a
także innych zdarzeń, o charakterze zewnętrznym, na które Strony nie mają
żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili
podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, dla której wskutek siły wyższej, wykonanie zobowiązania objętego
niniejszą umową jest niemożliwe lub znacznie utrudnione jest obowiązana do
bezzwłocznego (nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej
Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa
rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy,
zakres zobowiązania, którego wykonanie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione
oraz środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z
umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana
do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a
których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły
wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie
działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania
ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej, co zostanie potwierdzone
odrębnym aneksem zawartym na wniosek Strony, której działanie siły wyższej
obciąża, przy czym wniosek ten musi zostać złożony przed upływem tychże
terminów pod rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugą Stronę.
5. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej
nie obciąża się Strony, której siła wyższa utrudnia lub uniemożliwia wykonanie
zobowiązań umownych kosztami zakupów interwencyjnych oraz karami
umownymi, pod warunkiem wywiązania się przez Stronę z obowiązków
nałożonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły
wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia
siły wyższej, zaś obowiązki określone w ust. 2-4 były realizowane prawidłowo
każda ze Stron może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
zakresie w jakim siła wyższa uniemożliwia jej lub utrudnia wykonanie zobowiązań.

Odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie
pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od upływu okresu czasu
wskazanego w zd.1.
§ 20
POUFNOŚĆ
1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich Informacji
poufnych uzyskanych w związku z prowadzonymi negocjacjami, zawarciem i
realizacją umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w szczególności
informacji o usługach, planach finansowych, strategiach marketingowych Stron.
Jako Informacje poufne rozumie się wszelkie dane finansowe, osobowe oraz
informacje organizacyjne, know-how i inne informacje o działalności Stron, w tym
także informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne, posiadające
wartość gospodarczą, co do których Strony podjęły niezbędne działania w celu
zachowania ich w poufności lub przekazały je z zastrzeżeniem poufności, w
szczególności wszystkie informacje dotyczące uwarunkowań technicznych
udostępniania publikacji elektronicznych Zamawiającemu i jego czytelnikom, które
nie zostały ujawnione oraz co do których osoby trzecie nie mają możliwości
zapoznania się z nimi w zwykłym toku czynności.
2. Ujawnienie jakichkolwiek Informacji poufnych wymaga uprzedniej, pisemnej
zgody drugiej Strony, chyba że wynikać to będzie z obowiązujących przepisów
prawa lub decyzji władz do tego uprawnionych.
3. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu
cywilnego.
§ 21
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Strony.
Załączniki:
1) SWZ – Załącznik nr 1
2) Kopia oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2
3) ……………………
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