Załącznik nr 7 do SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy
zawarta pomiędzy Stronami:
Urzędem Dozoru Technicznego, zwanym dalej „ZAMAWIAJ CYM”, lub „UDT”, z siedzibą
w Warszawie (02-353) przy ul. Szczę liwickiej 34, posiadającym NIP: 522-000-46-17 oraz
REGON: 017196300, który reprezentuje:
a
zwanym dalej „Wykonawc ” z siedzibą
wpisaną
posiadającą numer NIP: oraz REGON:
którą reprezentuje:
o następującej tre ci:
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11
wrze nia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), znak
sprawy: ZP-DA-92/22
[PRZEDMIOT UMOWY]
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa naturalnej wody mineralnej – gazowanej
i niegazowanej w butelkach plastikowych o pojemno ci 1,5 litra oraz dostawa
naturalnej wody mineralnej – gazowanej i niegazowanej w butelkach szklanych
o pojemno ci 0,3 litra dla Centrali, Oddziałów i Biur Urzędu Dozoru Technicznego,
zwanych dalej łącznie jednostkami UDT, zgodnie z ilo cią i ceną jednostkową okre loną
w Załączniku nr 1 do umowy - formularzem cenowym złożonym przez Wykonawcę
w ofercie.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczony do jednostek UDT na koszt Wykonawcy. Wykaz
miejsc i adresów dostaw przedmiotu umowy okre la Załącznik nr 2 do umowy. Zmiana
adresu miejsca dostawy, jak też dodanie do lub usunięcie z wykazu nowej jednostki UDT
na terenie Polski w liczbie nie większej niż trzy (3) oraz zmiana danych osób
wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy - nie wymaga aneksu do umowy.
3. Przedmiot umowy musi być odpowiedniej jako ci i o odpowiednich wła ciwo ciach
zdrowotnych, nie może nosić ladów uszkodzeń zewnętrznych, uprzedniego otwarcia
oraz spełniać wymagania okre lone w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 3
do umowy.
[ZASADA REALIZACJI DOSTAW]
§2
1. Wykonawca zrealizuje dostawy własnym transportem, do miejsc wskazanych
w Załączniku nr 2 do umowy, w terminie do 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy,
nie wcze niej jednak niż 5 dni o tej daty, pod rygorem zapłacenia kary umownej, o której
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Dostawy będą realizowane w godzinach pracy jednostek UDT od godziny 8.00 do godziny
15.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. oraz
będą awizowane jednostkom UDT, za pomocą poczty elektronicznej na minimum 3 dni
przed datą dostawy. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i wniesiony przez
przedstawiciela Wykonawcy do miejsc wskazanych przez osoby wymienione
w Załączniku nr 2 do umowy lub osoby je zastępujące.
3. W przypadkach przerwy w produkcji okre lonego rodzaju przedmiotu umowy, Wykonawca
może dokonać jednorazowej zmiany w pozycji rodzajowej w partii dostawy wytworzonego
przez innego producenta lub o innej nazwie handlowej, niż ta wskazana w ofercie, pod
warunkiem zachowania wła ciwo ci jako ciowych i zdrowotnych przedmiotu umowy,
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okre lonych w Załączniku nr 3 i ceny jednostkowej, okre lonej w Załączniku nr 1 do
umowy. Przypadek taki może mieć zastosowanie odpowiednio w przypadku realizacji
reklamacji, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4. Zmiana taka wymaga zgody przez
Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy w przypadku, gdy przedstawiciel
Wykonawcy odmawia wniesienia przedmiotu umowy we wskazane przez Zamawiającego
miejsce. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Odmowa przyjęcia
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie wpływa na zmianę terminu na
zrealizowanie dostawy, o którym mowa w ust. 1.
Dostawa przedmiotu umowy będzie potwierdzona protokołem odbioru, zgodnie ze
wzorem okre lonym w Załączniku nr 4 do umowy, podpisanym przez osobę wymienioną
w Załączniku nr 2 do umowy lub osobę ją zastępującą.
Zamawiający może ustalić z Wykonawcą sposób potwierdzający dostawy przedmiotu
umowy jako:
1) wzór protokołu Wykonawcy, lub
2) elektroniczne dowody Wykonawcy potwierdzenia dostawy i odbioru
- pod warunkiem, że wymienione dokumenty będą zawierały dane okre lone we wzorze
protokołu odbioru, o którym mowa w Załączniku nr 4 do umowy w tym w szczególno ci
dane identyfikujące Wykonawcę dokonującego dostawę. Ustalenie takie nie wymaga
aneksu do umowy.
Wykonawca będzie przekazywał dowody, o których mowa w ust. 6 pkt 2, na adresy
poczty elektronicznej osób wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy lub osób je
zastępujących, nie później niż 2 dni po dokonanej dostawie i odbiorze.
Oryginały dokumentów odbioru, o których mowa w ust. 5 i 6 pozostają w jednostce UDT
dokonującej odbioru przedmiotu dostawy.
[O WIADCZENIA WYKONAWCY I REKLAMACJE DOSTAW]
§3
Wykonawca o wiadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy
z należytą staranno cią.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ć za terminowe i rzetelne wykonywanie umowy.
Termin zgłoszenia reklamacji ilo ciowych i rodzajowych w dostarczonym przedmiocie
umowy, strony umowy ustalają na nie później niż 5 dni od daty odbioru przedmiotu
umowy.
Termin zgłoszenia reklamacji jako ciowych w dostarczonym przedmiocie umowy, strony
ustalają na nie później niż w ciągu 14 dni od daty ujawnienia wady przedmiotu dostawy.
Zgłoszenia reklamacji, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 będzie dokonywane przez osobę
odpowiedzialną za koordynację i realizację umowy ze strony Zamawiającego, o której
mowa w § 8 ust. 1 lub osobę ją zastępującą na adres poczty elektronicznej wskazany
w § 8 ust. 4.
W przypadku zgłoszenia reklamacji, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, Wykonawca
zobowiązany jest w ciągu 4 dni od daty złożenia reklamacji uzupełnić lub wymienić
przedmiot umowy na wolny od wad, na własny koszt. Po tym terminie Zamawiający ma
prawo odstąpić od zamówienia w czę ci brakującego lub wadliwego dostarczonego
przedmiotu umowy. Odstąpienia można dokonać w ciągu 14 dni od upływu terminu na
realizację reklamacji, przez pisemne o wiadczenie złożone Wykonawcy.
Odmowa przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynikająca
z przyczyny, o której mowa w § 2 ust. 4, zdanie pierwsze nie wpływa na zmianę
terminów na realizację reklamacji, o których mowa w ust. 6.
[ZASADY ROZLICZANIA DOSTAW]
§4
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1. Strony ustaliły następujące zasady płatno ci:
1) Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po realizacji usługi
na podstawie
podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru,
2) zapisy na fakturze powinny być zgodne z zapisami na protokole i muszą zawierać
odniesienia do pozycji w Załączniku nr 1 do umowy,
3) kwota należno ci na fakturze musi odpowiadać sumie iloczynów ilo ci towaru i cen
jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy,
4) faktura będzie wystawiona i wysłana na adres: Urz d Dozoru Technicznego,
ul. Szczę liwicka 34, 02-353 Warszawa, NIP 522-000-46-17,
5) Wykonawca ma możliwo ć przesłania 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 2021 poz. 1666).
W przypadku
wyboru możliwo ci przesyłania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w wymienionej
ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania zwana dalej PEF na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl ).
6) Zamawiający dopuszcza również przyjmowanie faktur drogą elektroniczną
przesyłanych
z adresu e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego.
a) W przypadku woli przesyłania faktur przez Wykonawcę za po rednictwem
poczty elektronicznej, Wykonawca gwarantuje autentyczno ć pochodzenia
przesyłanych faktur oraz że ich tre ć od momentu wystawienia do momentu
przesłania do Zamawiającego nie uległa zmianie.
b) Faktury przesyłane za po rednictwem poczty elektronicznej będą przesyłane
w formacie pdf (Portable Document Format).
c) Faktury będą przesyłane na adres faktury.elektroniczne@udt.gov.pl z adresu
wskazanego w § 9 ust. 3 umowy lub adresu:
d) Rezygnacja z tej drogi przesyłania faktur, jak również zmiana adresów
wskazanych w lit. c), musi zostać poprzedzona poinformowaniem drogą
mailową drugiej Strony oraz potwierdzeniem przez tą stronę przyjęcia
proponowanej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
7) W przypadku, gdyby dostarczenie faktury drogą o której mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6
z przyczyn technicznych okazało się niemożliwe, faktury zostaną dostarczone
w wersji papierowej za po rednictwem operatora pocztowego na adres
Zamawiającego, wskazany w pkt 4.
8) Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na przesyłanie faktur w sposób opisany w pkt. 5 lub
pkt. 6, to deklaruje, że jest to jedyna droga dostarczania faktur do Zamawiającego
z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 7.
9) Termin płatno ci faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury, przy czym:
1) W przypadku przesyłania faktur drogą opisaną w pkt 5 – termin biegnie od
dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego na PEF;
2) W przypadku przesłania faktur drogą opisaną w pkt 6 – termin biegnie od daty
otrzymania
faktury
przez
Zamawiającego
na
adres
faktury.elektroniczne@udt.gov.pl
z adresu Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6 lit. c lub innego adresu
Wykonawcy w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit. d.
2. Za datę płatno ci uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze jest / nie jest Rachunkiem
Oszczędno ciowo Rozliczeniowym.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, obowiązująca
będzie stawka podatku VAT wła ciwa na dzień powstania obowiązku podatkowego,
z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, a jedynie
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odpowiedniej zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do umowy.
5. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów usług nieobjętych przedmiotem
umowy, zamówionych przez uczestników – uregulowanie zobowiązań z tego tytułu
obciąża osoby korzystające z danej usługi.
6. Zamawiający wskazuje, iż płatno ć wynikająca z faktury będzie realizowana
w mechanizmie podzielonej płatno ci zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), o ile zastosowanie
tego mechanizmu będzie dopuszczalne zgodnie z tą ustawą.
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[KARY UMOWNE]
§5
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:
1) zwłoki w realizacji całej partii przedmiotu umowy - w wysoko ci 2% wynagrodzenia
netto
za partię przedmiotu umowy, która została zamówiona, a nie została dostarczona
w terminie okre lonym w § 2 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki;
2) zwłoki w uzupełnieniu brakującej ilo ci w pozycji rodzajowej w partii dostawy lub
w wymianie w odpowiedniej pozycji rodzajowej, które w protokole odbioru partii
dostawy stwierdzono jako wadliwe – w wysoko ci 2% wynagrodzenia netto
należnego za odpowiednią pozycję rodzajową w której stwierdzono braki ilo ciowe
lub która okazała się wadliwa – za każdy dzień zwłoki od upływu terminu na
dokonanie uzupełnienia lub wymiany, okre lonego w § 3 ust. 6;
3) wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy w wyniku okoliczno ci, za które
odpowiedzialno ć ponosi Wykonawca - w wysoko ci 10% całkowitego
wynagrodzenia netto, okre lonego w § 6 ust. 1;
4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie
- w wysoko ci 10% całkowitego wynagrodzenia netto, okre lonego w § 6 ust. 1;
5) zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 2 w wysoko ci 20,00
zł (słownie: dwudziestu złotych) za każdy dzień zwłoki;
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy warto ć kar umownych jest niższa od warto ci
powstałej szkody.
Maksymalna wysoko ć kar umownych naliczonych z powodu zwłoki w wykonaniu usługi
nie przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia netto, okre lonego w § 6 ust. 1
z wyłączeniem kary umownej, o której mowa w ust 1 pkt 5)której maksymalna wysoko ć
nie przekroczy 500 zł (słownie pięćset złotych).
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wierzytelno ci z tytułu
kar umownych opisanych w ust. 1, bez względu na datę ich powstania i wymagalno ci,
bezpo rednio z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.
Odpowiedzialno ć Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy
wyłączają jedynie zdarzenia „siły wyższej”, których nie można było przewidzieć i którym
nie można było zapobiec. Siła wyższa to zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i
zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte
wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególno ci takie, jak katastrofy naturalne,
wojny, ataki terrorystyczne, strajki, działania władz państwowych.

[WYNAGRODZENIE WYKONAWCY]
§6
1. Łączna warto ć umowy nie przekroczy kwoty
zł netto, powiększonej
o obowiązujący podatek VAT, co łącznie wynosi: zł brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy w okresie jej trwania, w tym opłaty i podatki.
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3. W trakcie wykonywania umowy będą obowiązywały ceny jednostkowe wymienione
w Załączniku nr 1 do umowy.
4. Ceny, o których mowa w ust. 4 będą obejmowały koszt transportu do miejsc dostawy
i wniesienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
[CZAS OBOWI ZYWANIA UMOWY]
§7
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez 30 dni.

1.
2.
3.
4.
5.

[DANE DO KONTAKTU W CZASIE OBOWI ZYWANIA UMOWY]
§8
Osobą odpowiedzialną za koordynację i realizację umowy ze Strony Zamawiającego jest:
tel. e-mail: @
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze Strony Zamawiającego jest
Dyrektor Departamentu Administracji i Infrastruktury email: @
Osobą odpowiedzialną za koordynację i realizację umowy ze Strony Wykonawcy jest: tel.
e-mail: @
Wykonawca ustala, że @ jest adresem poczty elektronicznej do dokonywania zamówień
objętych przedmiotem umowy oraz odpowiednio składania reklamacji.
Zmiany osób, numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej, o których mowa w
ust. 1, 3 i 4 nie wymagają aneksu do umowy.

[ZASTRZE ENIA DOTYCZ CE REALIZACJI UMOWY]
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli
Wykonawca:
a) nie będzie wywiązywał się z terminów, o których mowa w niniejszej umowie,
co najmniej w 10 przypadkach takich zdarzeń,
b) będzie wiadczył usługi w sposób niezgodny z umową lub będzie dostarczał
przedmiot umowy niezgodny ze złożonym zamówieniem lub o jako ci
i wła ciwo ciach niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia.
2. Wypowiedzenia umowy dokonuje się przez pisemne o wiadczenie złożone Wykonawcy
w terminie 30 dni od chwili ujawnienia się okoliczno ci, o których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczno ci
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienia od umowy z tego tytułu można
dokonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomo ci o powyższych okoliczno ciach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania czę ci umowy.
[KLAUZULE SPOŁECZNE]
§ 10
1. Zamawiający wymaga, aby osoba, o której mowa w § 8 ust. 3 była zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynno ci polega na wykonaniu pracy
w sposób okre lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Wykonawca w terminie do 5 dni, od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu
dowód
potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1 w formie
o wiadczenia wraz z listą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą
odpowiedzialne za koordynację i realizację umowy. W przeciwnym wypadku naliczona
zostanie kara umowna zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz może to stanowić podstawę
natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
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[PODWYKONAWSTWO]
§ 11 (je eli dotyczy)
Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przez Wykonawcę przy współudziale
podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje
i swojego podwykonawcy oraz ponosi pełną odpowiedzialno ć za swoich pracowników
i pracowników podwykonawcy.
Podwykonawcy muszą posiadać uprawnienie do wykonywania zleconej czę ci prac.
Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na
pi mie i na wezwanie Zamawiającego przekaże mu kopie każdej z tych umów.
Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego
podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego
własnych pracowników lub przedstawicieli.
Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach
niniejszej umowy.
Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy
zawartych w ust. 1-6 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych
działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń
danej umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy łącznie.
[WARUNKI ANEKSOWANIA]
§ 12
Zamawiający przewiduje możliwo ć dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku
do tre ci oferty zgodnie z art. 455 ustawy Pzp w następujących sytuacjach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Strony uzgodnią zmiany
Umowy wymuszone nowymi przepisami;
a) gdy w trakcie realizacji Umowy wystąpi konieczno ć wprowadzenia zmian do
sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, której nie można było przewidzieć
przed zawarciem Umowy, a zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego
i nie skutkuje zwiększeniem Maksymalnej Ceny Umowy – zmiana Umowy
dotyczyć
może
obniżenia
Maksymalnej
Ceny
Umowy
lub
zmiany Przedmiotu Umowy w zakresie jako ciowym (w tym poprzez
wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub równoważnych, itp.);
2) wynikną rozbieżno ci lub niejasno ci w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżno ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony o ile nie ulegnie zmianie ogólny charakter Umowy do charakteru Umowy
w pierwotnym brzmieniu, zmiana nie wprowadza warunków, które gdyby były przyjęte
w postępowaniu powodowałaby możliwo ć ubiegania się o zamówienie innych
podmiotów lub też przyjęto by ofertę innej tre ci, nie narusza równowagi
ekonomicznej Umowy na korzy ć Wykonawcy, nie rozszerza i nie zmniejsza znacznie
zakresu wiadczenia i zobowiązania wynikającego z Umowy i nie polega na
zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, poza przypadkami o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP;
3) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron, które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań w tym zagrożenie epidemiczne W
takim przypadku Strony zgodnie ustalą zasadno ć i możliwo ć wydłużenia terminu
realizacji Umowy o czas faktycznego wstrzymania realizacji ze względu na zaistnienie
zdarzeń o charakterze siły wyższej;
4) zaistnieją powody niezależne od Zamawiającego lub wynikające ze specyfiki
działalno ci Zamawiającego, w tym związane z brakiem dostępu do Miejsca
wiadczenia usługi, którego skutkiem będzie opóźnienie lub niemożno ć wykonania
prac mających na celu realizację Umowy. W takim przypadku Strony ustalą
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zasadno ć i możliwo ć wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas faktycznego
wstrzymania realizacji;
5) w przypadku konieczno ci zastąpienia dotychczasowego Wykonawcę nowym
Wykonawcą w wyniku sukcesji, w wyniku wstąpienia przez nowego Wykonawcę w
prawa i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadło ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
6) jeżeli poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne,
nie narusza to ważno ci pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne
postanowienia należy zastąpić postanowieniem, które w sposób prawnie
dopuszczalny jak najbardziej zbliżone jest do woli Stron wyrażonej w Umowie, które j
est wykonalne i w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron
i uwzględni ich interesy gospodarcze,
7) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie lub
z przyczyn nieleżących bezpo rednio po stronie Wykonawcy, w szczególno ci w
przypadku niedotrzymania terminów realizacji dostaw materiałów lub surowców
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy lub też z powodu działania siły
wyższej rozumianej jako nadzwyczajne, nagłe i niespodziewane zdarzenie
zewnętrzne, niezależne od woli Stron umowy, uniemożliwiające wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
8) zmiany wynikającej ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu
umowy, w tym formy fakturowania lub zakresu dostaw,
2. Zmiany umowy, inne niż okre lone w ust. 1 nie wymagające formy pisemnej jako aneksu
do umowy, wymagają zachowania warunku powiadomienia osoby odpowiedzialnej za
koordynację i nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy za
pomocą pisma lub wiadomo ci wysłanej pocztą elektroniczną, ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Przepis stosuje się odpowiednio do zapisów w § 1 ust. 2, § 2
ust. 3 i 6, § 4 ust. 1 pkt. 6 lit. d i ust. 4 oraz § 8 ust. 5.
3. Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie, wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważno ci z zastrzeżeniem sytuacji okre lonych w Umowie.
[SYSTEM ZARZ DZANIA UDT oraz SYSTEM ZARZ DZANIA RODOWISKIEM]
§ 13
1. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkiego rodzaju pracach,
które mogą stanowić zagrożenie dla rodowiska oraz wydarzeniach nagłych, które takie
zagrożenia spowodowały.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zapisów dotyczących
gospodarki odpadami, o których mowa w § 14.
§ 14
1. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomo ci, że:
1) Urząd Dozoru Technicznego, prowadząc działalno ć z poczuciem odpowiedzialno ci
prawnej i społecznej wymaga przestrzegania norm i standardów profesjonalnego
postępowania w całej organizacji, w tym przez inne podmioty działające na rzecz
UDT lub za jego zgodą oraz o wiadcza, że:
a) Posiada wdrożony Kodeks Zgodno ci, który jest udostępniony na stronie
www.udt.gov.pl
b) Kodeks Zgodno ci UDT jest stosowany w odpowiednim zakresie w relacjach
z klientami, podwykonawcami i dostawcami.
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c) UDT posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania działaniami
antykorupcyjnymi zgodny z normą PN-ISO 37001:2017-05
d) Pracownicy UDT realizują zadania kierując się zasadami okre lonymi
w „Kodeksie etyki zawodowej pracownika Urzędu Dozoru Technicznego”.
2) W Urzędzie Dozoru Technicznego został wdrożony System Zarządzania
rodowiskiem, którego celem jest utrzymanie w zgodno ci z obowiązującym prawem
rodowiskowym i stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwo ci UDT dla
rodowiska. Dokumentem wiodącym jest „Polityka zintegrowanego systemu zarządza
nia” oraz że w związku z powyższym:
a) Wymagania Systemu Zarządzania rodowiskiem zobowiązują Wykonawcę do
bezwzględnego przestrzegania zawartych w umowie zapisów dotyczących
gospodarki odpadami.
b) System Zarządzania
rodowiskiem nakłada na Wykonawcę obowiązek
informowania Zamawiającego o wszelkiego rodzaju pracach, które mogą stanowić
zagrożenie dla rodowiska oraz wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia
spowodowały.
3) Wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wiadczenia usługi na rzecz
Zamawiającego jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania
odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę
rodowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4) Koszty usuwania, transportu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca o wiadcza, że odpady, które powstaną w wyniku wykonywania przedmiotu
umowy będą wykorzystywane, usuwane, transportowane i unieszkodliwiane zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3. Przywołane przepisy prawne Wykonawcy zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
4. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawa
oraz obowiązujących w UDT zasad okre lonych w Kodeksie Zgodno ci, przez cały czas
realizacji umowy.
[INFORMACJE POUFNE]
§ 15
Strony zobowiązują się, aby dokumenty, wymienione między Stronami oraz informacje
dotyczące drugiej Strony, a nieujawnione do wiadomo ci publicznej, nabyte w trakcie trwania
współpracy posiadały status informacji prawnie chronionych i bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony nie zostały ujawnione żadnej osobie trzeciej.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
§16
Zamawiający i Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufno ci i przetwarzania
danych osobowych otrzymanych od siebie nawzajem tylko w celu realizacji niniejszej
umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie od dnia
zawarcia umowy aż do jej zakończenia.
[ZAKAZ CESJI WIERZYTELNO CI]
§ 17
Wykonawca może dokonać przeniesienia swoich wierzytelno ci wobec Zamawiającego na
osoby lub podmioty trzecie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
Jakiekolwiek cesje dokonywane bez takiej zgody nie będą ważne i stanowić będą istotne
naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
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1.

2.

3.
4.

[POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY]
§ 18
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdyby okazało się to niemożliwe, spory zostaną
poddane rozstrzygnięciu przez Sąd wła ciwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia
11 wrze nia 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną czę ć.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron / Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej (zgodnie z ustaleniami
Stron).

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy;
Załącznik nr 2 – Wykaz jednostek Urzędu Dozoru Technicznego;
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia z załącznikiem;
Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru;

ZAMAWIAJ CY:

WYKONAWCA:
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L.p.

Jednostka UDT

Nr telefonu
adres e-mail

Przedstawiciel
Zamawiającego
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Biuro Białystok
15-727 Białystok
ul. Hetmańska 99
Biuro Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 81
Biuro Częstochowa
42-218 Częstochowa
ul. Kilińskiego 115
Biuro Dąbrowa Górn.
40-217 Katowice
ul. Wrocławska 54
DL Piano Katowice
Biuro Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Robotnicza 4 a
Biuro Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kotsisa 3
Oddział Katowice
40- 217 Katowice
ul. Wrocławska 54
DL Piano Katowice
Biuro Kielce
25-316 Kielce
ul. Kościuszki 33 b
Biuro Koszalin
75-215 Koszalin
ul. Morska 45
Oddział Kraków
30-087 Kraków
ul. Rydla 50
Oddział Lublin
20-325 Lublin
ul. Droga Męczenników
Majdanka 6
Biuro Puławy
ul. Aleja Tysiąclecia Państwa
Polskiego 13, bud. G-19,
24-110 Puławy
Oddział Łódź
90-019 Łódź
ul Dowborczyków 18
Biuro Opole
45-360 Opole
ul. Plebiscytowa 5
Biuro Ostrów Wlkp.
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Matejki 31
Oddział Poznań
61-129 Poznań
ul. Małachowskiego 10
Oddział Poznań,
Dział Badań
Laboratoryjnych
61-312 Poznań
ul Ostrowska 388
Biuro Piotrków Tryb.
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Wiosenna 3
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

Biuro Radom
26-605 Radom,
ul. 11 listopada 29
Biuro Rzeszów
35-113 Rzeszów
ul. Wita Stwosza 49
Biuro Siedlce
08-102 Siedlce
ul. Brzeska 122
Oddział Szczecin
71-342 Szczecin
ul. Wincentego Pola 2B
Biuro Tarnów
33-101 Tarnów
ul. Czerwonych Klonów 6
Biuro Wałbrzych
58-309 Wałbrzych
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 3a
Oddział Warszawa
02-486 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 172
Oddział Wrocław
53-503 Wrocław
ul. Grabiszyńska 51
UDT Warszawa
(Centrala),
02-353 Warszawa
ul. Szczęśliwicka 34
Biuro Zielona Góra
65-211 Zielona Góra
ul. Ceglana 19
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Załą z ik r do u owy

Opis przed iotu za ówie ia (OPZ)
1. Przed iote

za ówie ia jest dostawa:

1) naturalnej wody mineralnej wysoko asy o ej dwutle kie
węgla gazowa ej - nisko- lub
śred ioz i eralizowa ej o zawartoś i skład ików i eral y h od
do
g/l, w opakowaniach
bezzwrotnych – utelka h szkla y h o poje oś i , litra - 0,33 litra;
2) atural ej wody
i eral ej ie asy o ej dwutle kie
węgla
iegazowa ej , isko
lub
śred ioz i eralizowa ej o zawartoś i skład ików i eral y h od
do
g/l, w opakowaniach
bezzwrotnych – butelkach szkla y h o poje oś i , litra - 0,33 litra;
3) atural ej wody
i eral ej wysoko asy o ej dwutle kie
węgla gazowa ej ,
isko lub
śred ioz i eralizowa ej o zawartoś i skład ików i eral y h od
do
g/l o zawartoś i
ieprzekra zają ej odpowied io: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych
– butelkach plastikowy h typu PET o poje oś i 1,5 litra;
4) atural ej wody
i eral ej
ie asy o ej dwutle kie
węgla
iegazowa ej ,
isko lu
śred ioz i eralizowa ej o zawartoś i skład ików i eral y h od
do
g/l o zawartoś i
ieprzekra zają ej odpowied io: sodu 40 mg/l oraz magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych
– butelkach plastikowy h typu PET o poje oś i 1,5 litra.
- do jed ostek Urzędu Dozoru Te h i z ego.
Wykaz jed ostek zawiera załą z ik r do u owy.
2. Przed iot u owy usi speł iać wy aga ia określo e w przepisa h:
1) ustawy o ezpie zeństwie żyw oś i i żywie ia z
sierp ia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2021 ze zm.),
określo y h w rozdz. 9: art. 33 ust. 2, art. 36 ust. 2 oraz art. 39;
a rozporządze ia Parla e tu Europejskiego i Rady (UE NR
/
z d ia
paździer ika
r.
w sprawie przekazywa ia ko su e to i for a ji a te at żyw oś i, z ia y rozporządzeń Parla e tu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji
87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE
Parla e tu Europejskiego i Rady, dyrektyw Ko isji
/ /WE i
/ /WE oraz rozporządze ia
Komisji (WE) nr 608/2004;
2) rozporządze ia Mi istra Zdrowia z d ia
ar a
r. w sprawie atural y h wód i eral y h, wód
źródla y h i wód stołowy h Dz. U.
Nr poz. 466) wydanego na podstawie art. 39 ustawy, o której
owa w pkt. powyżej .
oraz
3) yć wykazany w aktualnym a dzień złoże ia oferty w O wiesz ze iu Głów ego I spektora Sa itar ego
w sprawie ogłosze ia wykazu wód uz a y h jako atural e, ogłoszo ego w Dzie iku Urzędowy
Ministra Zdrowia

1

Rodzaje/wy aga y skład chemiczny, jed ostki
zestawienie:

iar i iloś i przed iotu za ówie ia określa po iższe

Lp.

Rodzaj/ wy aga y skład he i z y 1)

1
1.

2
atural a woda i eral a wysoko asy o a dwutle kie węgla isko lu śred ioz i eralizowa a o zawartoś i skład ików
mineralnych od 300 do 900 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych –
utelka h szkla y h o poje oś i , - 0,33 l
atural a woda i eral a ie asy o a dwutle kie węgla - nisko
lub śred ioz i eralizowa a o zawartoś i skład ików i eral y h
od 300 do 900 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych – butelkach
szkla y h o poje oś i , - 0,33 l
atural a woda i eral a wysoko asy o a dwutle kie węgla isko lu śred ioz i eralizowa a o zawartoś i skład ików
mineralnych od 300 do 900 mg/l - w ty
sodu w iloś i
ieprzekra zają ej
g/l oraz odpowied io ag ezu
g/l, w
opakowaniach bezzwrotnych – butelkach plastikowych typu PET o
poje oś i , litra;
Natural a woda i eral a ie asy o a dwutle kie węgla, isko
lu śred ioz i eralizowa a, o zawartoś i skład ików i eral y h
od 300 do 900 mg/l - w ty sodu w iloś i ieprzekra zają ej
g/l
oraz odpowiednio magnezu 50 mg/l, w opakowaniach bezzwrotnych
- utelka h plastikowy h typu PET o poje oś i , litra,

2.

3.

4.

1)

Jednostki
miar (j.m.)
3
zgrzewka
(12 szt.
w zgrzewce)

Ilość
region nr 1
4
2 870
Zgrzewek

zgrzewka
( 12 szt.
w zgrzewce)
zgrzewka
( 6 szt.
w zgrzewce)

7 600
Zgrzewek

zgrzewka
( 6 szt.
w zgrzewce)

Na potwierdze ie składu he i z ego zaoferowanej naturalnej wody mineralnej, Wykonawca
zo owiąza y jest dołą zyć do oferty aktual y dokument „O e ę i kwalifika ję rodzajową wody”
wydany w yśl przepisu art. 34 ustawy, o której owa w pkt . powyżej;

Woda i eral a określo a w poz. -4 w pkt. 3 powi a yć klarow a, ez osadu a dnie butelki,
o neutralnym smaku i zapachu. Etykieta usi yć zgod a z wy aga ia i określo y i w ustawie z d ia
sierp ia
r. o ezpie zeństwie żyw oś i i żywie ia (tj. Dz.U. z 2020 poz. 2021 ze zm.) i rozporządze iu
Mi istra Zdrowia z d ia
ar a
r. w sprawie atural y h wód i eral y h, wód źródla y h i wód
stołowy h Dz. U. Nr
poz.
. Etykieta powi a posiadać oz a ze ie typu wody – czy woda jest
gazowana lub niegazowana, tj. nasycona dwutlenkiem węgla.
3. Wszystkie butelki szklane oraz typu PET, w który h ędzie dostar za a woda ędą posiadać akrętki.
Za awiają y ie dopusz za utelek z tzw. korkie sportowy lub kapslem.
4. Data przydat oś i do spoży ia powi
partii.

a wy osić

i i u

do

iesię y, li zą od daty dostawy danej

5. Iloś i posz zegól y h rodzajów wody utelkowa ej zostały określo e w załą z iku r 1 do OPZ.
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Załącznik nr 1 do OPZ
Zapotrzebowanie jednostek UDT na wodę w 2022 r.
Dostawy wody w butelkach plastikowych i szklanych

L.p.

Jednostka UDT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Białystok
15-727 Białystok
ul. Hetmańska 99
Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 81
Częstochowa
42-218 Częstochowa
ul. Kilińskiego 115
Dąbrowa Górn.
40- 217 Katowice
ul. Wrocławska 54
budynek DL Piano Katowice
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Robotnicza 4a
Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kotsisa 3
Katowice
40- 217 Katowice
ul. Wrocławska 54
budynek DL Piano Katowice
Kielce
25-316 Kielce
ul. Kościuszki 33 b
Koszalin
75-215 Koszalin
ul. Morska 45

10 Kraków
30-087 Kraków
ul. Rydla 50

Liczba zgrzewek
Liczba zgrzewek woda
Liczba zgrzewek
Liczba zgrzewek woda
woda 0,3 l gazowana 0,3 l niegazowana (w woda 1,5 l gazowana 1,5 l niegazowana (w
(w opk. 12 butelek opk. 12 butelek (w opk. 6 butelek opk. 6 butelek szklanych)
szklanych)
plastikowych)
plastikowych)

16

16

115

110

25

25

95

140

5

10

90

115

15

10

110

110

26

26

190

190

2

4

30

110

60

60

175

175

30

30

130

130

30

40

60

150

50

50

320

320

40

40

110

110

50

50

265

270

50

20

80

60

70

70

90

165

11
Lublin
20-325 Lublin
ul. Droga Męczenników Majdanka 6
Puławy
ul. Aleja Tysiąclecia Państwa
Polskiego 13, bud. G-19,
24-110 Puławy
12 Łódź
90-019 Łódź ul Dowborczyków 18
13
Opole
45-360 Opole
ul. Plebiscytowa 5
14 Ostrów Wlkp.
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Matejki 31

15 Poznań
61-129 Poznań
ul. Małachowskiego 10

25

35

320

320

88

88

140

140

15

18

80

65

18 Radom
26-605 Radom,
ul. 11 listopada 29

50

80

60

125

19 Rzeszów
35-113 Rzeszów
ul. Wita Stwosza 49

50

50

145

145

20 Siedlce
08-102 Siedlce
ul. Brzeska 122

15

15

110

55

21 Szczecin
71-342 Szczecin
ul. Wincentego Pola 2B

10

10

60

115

3

3

150

50

10

8

125

85

40

40

280

220

15

12

300

300

10

10

70

125

500

750

16
Oddział Poznań,
Dział Badań Laboratoryjnych
61-312 Poznań,
ul. Ostrowska 388
17

Piotrków Tryb.
97-300 Piotrków Tryb.
Ul. Wiosenna 3

22 Tarnów
33-101 Tarnów
ul. Czerwonych Klonów 6
23

Wałbrzych
58-309 Wałbrzych
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 3a

24 Warszawa
02-486 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 172
25 Wrocław
53-503 Wrocław
ul. Grabiszyńska 51
26 Zielona Góra
65-211 Zielona Góra
ul. Ceglana 19
27 UDT Warszawa (Centrala),
02-353 Warszawa
ul. Szczęśliwicka 34

Suma jednostkowa dla pozycji

1300

1570
2870

3700

3900
7600

Załącznik nr 4 do umowy
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU
Nazwa i adres jednostki UDT przyjmującej dostawę.

1.

Nazwa Wykonawcy

2.

Data dostawy

Lp.

Nazwa przedmiotu umowy

1

Woda mineralna gazowana o pojemności 0,3l

2

Woda mineralna niegazowana o pojemności 0,3l

3

Woda mineralna gazowana o pojemności 1,5l

4

Woda mineralna niegazowana o pojemności 1,5l

Nazwa handlowa
wody

Ilość
(zgrzewki)

UWAGI:
Podpis Zamawiającego

_________________________________________________________________________________________________________________
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