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ZAMÓWIENIE KC-zp.272-816/19
Poligraficzny zakład Usługowy
DRUKMAR
ul. Rzemieślnicza 10
32-080Zabierzów
NIP: 677 004 34 80
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, zgodnie z dokonanym wyborem
Wykonawcy w trybie: przetarg nieograniczony, zleca usługę przygotowania do druku, wydruk
i oprawę oraz dostawę katalogów, ulotek, folderów na Targi Pracy AGH,
wg Oferty z dnia 27.01.2020 r
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: 65.780,00 PLN
(słownie brutto: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł 00/100)
w tym:
Cena brutto druk 1 sztuki katalogu: 9,76 PLN
Cena brutto za druk 1 sztuki folderu: 1,97 PLN
Cena brutto za druk 1 sztuki ulotki: 0,41 PLN
Powyższa cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT
Źródło finansowania: 500 6:lł 4001 -Targi Pracy
Kategoria księgowa: ...... W,l'� ......... .
Pracownicy AGH nie biorą udzil!u w realizacji usługi.
Warunki płatności: przelewem do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury.
Waluta płatności: PLN
Termin realizacji zamówienia: od 28.02.2020 do 03.11.2020 r.

Umowa w prowadzonym postepowaniu może zostać zawarta po 24.02.2020 r.
Prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Zamawiającego w terminie ..... dni od daty otrzymania
niniejszego zlecenia celem podpisania umowy.
Odpowiedzialny za realizację zamówienia:
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UMOWA KC-zp.272-816/19
zawarta w Krakowie w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w
trybie „przetarg nieograniczony"
pomiędzy:
Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, 30-059 Kraków,
Al. Mickiewicza 30, Centrum Karier
reprezentowaną przez:
1. Prorektora ds. Studenckich- dr hab. Annę Siwik, prof. nadzw.,
2. Z-cę Kwestora- Kontrasygnata finansowa - mgr Joannę Sajdłowską,
zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ
a
Martą Kumorek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
Poligraficzny Zakład Usługowy Drukmar, z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 10, 32-080
Zabierzów., NIP: 6770033480, REGON: 350726214,
zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa przygotowania do druku, wydruk i oprawa oraz
dostawa katalogów, ulotek, folderów na Targi Pracy AGH.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
3. Niniejsza umowa obowiązuje od 28.02.2020 r do 03.11.2020 r.
§2
1. Czas realizacji każdorazowego zamówienia:
• Katalogi do 21 dni kalendarzowych od dostarczenia materiałów Zleceniobiorcy,
nieprzekraczalny, warunek konieczny.
• Foldery i ulotki 7 dni kalendarzowych od dostarczenia materiałów Zleceniobiorcy,
2. Przygotowanie do druku to:
• kontrola poprawności dostarczonych stron (format, marginesy, spady, model przestrzeni
barw, ewentualnie korekcja kolorów) i dopasowanie ich do wymogów wydawnictwa (druk,
oprawa);
• montaż dostarczonych stron w jeden spójny dokument na podstawie dostarczonego
wzoru, kolejności.
3. Zleceniobiorca każdorazowo przed drukiem dostarczy projekt do akceptacji, w formie
wydruku próbnego, w razie uwag, poprawek ze strony Zleceniodawcy, Zleceniobiorca po
ich naniesieniu wykona kolejne wydruki do ostatecznej akceptacji.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wydruki na koszt własny.
5. Liczba zamawianych materiałów jest wartością szacunkową. Zleceniodawca zastrzega
sobie prawo do niewykorzystania pełnej liczby określonej w specyfikacji.
6. Gwarantowany zakres zamówienia - 80%.
7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania materiałów graficznych do druku
tylko w jednym z niniejszych formatów: pdf, tiff.
8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zamawianych materiałów
informacyjnych i promocyjnych jednego typu kosztem zmniejszenia liczby materiałów
innych typów.
9. Niedostarczenie katalogów targowych, ulotek i folderów w podanym terminie realizacji
zamówienia, sta nowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez
ponoszenia kosztów wydruku.
§3
1. Wysokość WJUagrodzenia za przedmiot umowy wyniesie 65.780,00 zł brutto (słownie:
sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł 00 / 100 ) . W powyższej kwocie
Zleceniobiorca uwzględni właściwą stawkę podatku VAT.
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2. Cena brutto druku i dostawy 1 sztuki:
a) katalogu opisanego w pkt 3.1.I SIWZ wynosi 9,76 zł (słownie: dziewięć zł 76/100 ). W
powyższej kwocie Zleceniobiorca uwzględni właściwą stawkę podatku VAT;
b) folderu opisanego w pkt 3.1.11 SIWZ wynosi 1,97 zł (słownie: jeden zł 97/100 ). W
powyższej kwocie Zleceniobiorca uwzględni właściwą stawkę podatku VAT.
c) ulotki opisanej w pkt 3.1.III SIWZwynosi 0,41 zł (słownie: zero zł 41/100 ). W powyższej
kwocie Zleceniobiorca uwzględni właściwą stawkę podatku VAT.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostawy
druków na koszt własny, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko do siedziby
Zleceniodawcy.
4. Druki powinny być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem. Zleceniobiorca
zobowiązany jest do wymiany zniszczonych egzemplarzy na nowe oraz wymiany na nowe
tych egzemplarzy, które nie spełniają uzgodnionych w projekcie norm jakościowych, w
terminie uzgodnionym z Zleceniodawcą.
§4
1. Należność, o której mowa w § 3 będzie uregulowana przez Zleceniodawcę w terminie do
21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zleceniobiorcę za
faktycznie zrealizowane usługi zleceń cząstkowych.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy zawarty na dzień
zlecenia przelewu w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust, 1) Ustawy o
podatku od towarów i usług. W przypadku braku, na dzień zapłaty, numeru rachunku w
powyższym wykazie nie mają zastosowania zapisy dotyczące naliczania odsetek
ustawowych za nieterminową zapłatę o których mowa w ust. 4.
3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zleceniodawcy.
4. W przypadku nieterminowej płatności należności Zleceniobiorca ma prawo naliczyć
Zleceniodawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości O, 1 %wynagrodzenia
określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od urnowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Sprzedawcy, w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;
c) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej
różnicę pomiędzy maksymalną łączną wartością prac objętych niniejszą umową
określoną w§ 3 ust.1 a wynagrodzeniem brutto za prace wykonane i odebrane przez
Zamawiającego.
3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną:
a) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Kupującego, w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w§ 3 ust.1;
b) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąlrnlwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej
różnicę pomiędzy malcsymalną łączną wartością prac objętych niniejszą umową
ola:eśloną w§ 3 ust.1 a ,vynagrodzeniem brutto za prace wykonane i odebrane przez
Zamawiającego.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art.
471 kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zg�u Stron i zachowania fo rmy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Zlecemofoorcy w następującym zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
- epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe,
klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
- warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie dostawy
- trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego
spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od oby stron
umowy,
- następstwem okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy lub przeszkodami
dającymi się przypisać Zleceniodawcy,
- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b) wysokości wynagrodzenia w przypadku:
- ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia
braku konieczności wykonywania części zamówienia,
c) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której
zmiana dotyczy,
pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny
ofertowej.
d) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że
osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które
potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób.
e) powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części
prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:
- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części
zamówienia.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez
stronę inicjującą zamianę zawierającego: Qpis propozycji zmian, uzasadnienie zmian,
obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana' będzie miała wpływ na wynagrodzenie
Zleceniobiorcy.

§7
Zleceniobiorca może posługiwać się podwykonawcami, przy czym za ich działanie ponosi
odpowiedzialność, na zasadach określonych Umową, jak za działanie własne.

§8

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§9
W sprawach nie uregulowanych w nimeJszej umowie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 10

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
Za Zleceniobiorcę

Za Zleceniodawcę
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

usługa przygotowania do druku, wydruk i oprawa oraz dostawa katalogów, ulotek, folderów na Targi Pracy AGH
KC-zp.272-816/19

1. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. +48 12 617 35 95, fax. +48 12 617 35 95, +48 12 617 33 63
e-mail: dzp{q).agh.edu.pl
strona internetowa: ww,v.dzp.agh.cdu.pl
NIP: 675-000-19-23, Regon: 000001577

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3 .1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania do druku, wydruk i oprawa oraz dostawa
katalogów, ulotek, folderów na Targi Pracy AGH- KC-zp.272-816/19.
Wspólny Słownik Zamówień: 79823000-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Druk
Usługa będzie polegała na przygotowaniu do druku, wydruku i oprawie oraz dostarczeniu
wydrukowanych, gotowych katalogów, folderów, ulotek do siedziby Zamawiającego zgodnie
z następującymi parametrami:
Kataloei targowe:
J.
- nakład: 3 OOO szt. edycja wiosenna i 3 OOO szt. edycjajesienna- razem 6 OOO szt. katalogów
- format A-5 klejone,
- oprawa: klejona po dłuższym boku
- druk w dwóch terminach, dwóch różnych projektów (planowany tennin dostarczenia do
Zamawiającego: 3 marca 2020r. i 3 listopada 2020r.)

A) okładka:
-kolor: 4 + 4,
-papier: kreda błysk 250 g/m2,
B) środek:
-kolor: 4 + 4,
-papier: kreda błysk I 00g/m2.
-około 180 - 240 stron,
II.

Foldery:

- nakład: 1 OOO szt. edycja wiosenna i 1 OOO szt. edycja jesienna- razem 2 OOO szt. folderów
- format A3 (składany na pól)
- kolor: 4 + 4,
- papier: kreda błysk 200g/m2.
- falcowanie
- druk w dwóch terminach, dwóch różnych projektów (planowane tenniny dostarczenia
wydrukowanych folderów: 3 marca 2020r. i 3 listopada 2020r.)
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
usługa przygotowania do druku, wydruk i oprawa oraz dostawa katalogów, ulotek, folderów na Targi Pracy AGH�
KC-zp.272-8 J 6/19

m.

Ulotki targowe:

- nakład: 4 OOO szt. edycja wiosenna i 4 OOO szt. edycjajesienna- razem 8 OOO szt. ulotek
- format A4 (składany na pól)
- kolor: 4 + 4,
- papier: kreda błysk 1OOg/m2.
- falcowanie
- druk w dwóch terminach, dwóch różnych projektów (planowane tenniny dostarczenia
wydrukowanych ulotek: 28 luty 2O2Or. i 28 październik 2O2Or.)
Pozostałe informacje i wymagania:
1. Czas realizacji zamówienia:
•
Katalogi 21 dni kalendarzowych od dostarczenia materiałów Wykonawcy,
nieprzekraczalny, warunek konieczny.
•
Foldery, ulotki 7 dni kalendarzowych od dostarczenia materiałów Wykonawcy,
2. Przygotowanie do druku to:

3 .2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

4.

•

kontrola poprawności dostarczonych stron (format, marginesy, spady, model
przestrzeni barw, ewentualnie korekcja kolorów) i dopasowanie ich do wymogów
wydawnictwa (druk, oprawa);

•

montaż dostarczonych stron w jeden spójny dokument na podstawie dostarczonego
wzoru, kolejności.

3. Wykonawca każdorazowo przed drukiem dostarczy projekt do akceptacji, w fotmie
wydruku próbnego, w razie uwag, poprawek ze strony Zamawiającego, Wykonawca po
ich naniesieniu wykona kolejne wydruki do ostatecznej akceptacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wydruki na koszt własny.
5. Liczba zamawianych materiałów jest wa1tością szacunkową. Zamawiąjący zastrzega sobie
prawo do niewykorzystania pełnej liczby określonej w specyfikacji.
6. Gwarantowany zalaes zamówienia - 80%.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesyłania materiałów graficznych do druku tylko
w jednym z niniejszych formatów: pdf, tiff.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zamawianych materiałów
informacyjnych i promocyjnych jednego typu kosztem zmniejszenia liczby materiałów
innych typów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy PZP.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamow1enia z udziałem
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) tych podwykonawców,
o ile są już znani.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenla zamówień, o których mowa w art. 67 ust. lpkt 6 ustawy
Pzp.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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Aneks nr 1

do umowy nr KC-zp.272-816/19 z dnia 28.02.2020r. o świadczenie usług

Zawarty w Krakowie pomiędzy:
Akademią GórnlCzo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków, reprezentowaną przez:
1. Prorektora ds. Studenckich - prof. dr hab. inż. Rafała Dańko
2. Z-cę Kwestora - kontrasygnata finansowa - mgr Joannę Sajdłowską
zwaną dalej Zleceniodawcą

a

Martą Kumorek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Poligraficzny zakład
Usługowy
DRUKMAR,
ul.
Rzemieślnicza
10,
32-080
Zabierzów,
NIP:6770033480,
REGON:350726214
zwanym dalej Zleceniobiorcą

Zważywszy, że:
1. Strony łączy umowa KC-zp.272-816/19 z dnia 28.02.2020r. na wykonanie usługi ·
przygotowania do druku, wydruk i oprawę oraz dostawę katalogów, ulotek, folderów na Targi
Pracy AGH KC-zp.272-656/19, zwanej dalej Umową.
2, Wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiają dalsze realizowanie usług w terminac_h określonych
w Umowie, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł p/zewidzieć, tj.
nagłego, zewnętrznego, nieprzewidywalnego oraz niezależnego od Stron umowy zdarzenia,
jakim jest epidemia wirusa SARS-CoV-2, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2020r. poz. 374, z późn. zmianami), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z
2020r. poz. 491), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 566), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.511 z późn. zmianami) oraz wydanymi
na ich podstawie zarządzeniami Rektora AGH wprowadzającymi specjalny tryb funkcjonowania
AGH, organizowanie w Uczelni konferencji i sympozjów, z udziałem osób spoza wspólnoty
Uczelnir zostały zakazane.
3. Zgodnie z §6 ust.3 pkt. a) Umowy oraz na podstawie art, 15r ust.4 pkt 1) Ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568), Strony zgodnym
postanowieniem zawierają Aneks o poniższej treści.

§1
1. Termin obowiązywania umowy wskazany w §1 Umowy zostaje wydłużony do 30.06.2021roku.

§2

1. Strony zgodnie ustalają, iż zawarcie niniejszego Aneksu, nie wpływa na zakres przedmiotowy
Umowy i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że związku z zawarciem rnrneiszego Aneksu nie będą kierować
względem siebie jakichkolwiek żądań, roszczeń czy wniosków wobec drugiej Strony
wynikających z zawartej Umowy.
§3

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.
§4

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Za Zleceniobiorcę
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Aneks nr 1

do umowy nr KC-zp.272-816/19 z dnia 28.02.2020r. o świadczenie usług

Zawarty w Krakowie pomiędzy:
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków, reprezentowaną przez:
1. Prorektora ds. Studenckich - prof. dr hab. inż. Rafała Dańko
2. Z-cę Kwestora - kontrasygnata finansowa - mgr Joannę Sajd!owską
zwaną dalej Zleceniodawcą

a

Martą Kumorek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Poligraficzny zakład
NIP:6770033480,
Zabierzów,
32-080
10,
Rzemieślnicza
ul.
DRUKMAR,
Usługowy
REGON :350726214
zwanym dalej Zleceniobiorcą

Zważywszy, że:
1. Strony łączy umowa KC-zp.272-816/19 z dnia 28.02.2020r. na wykonanie usługi ·
przygotowania do druku, wydruk i oprawę oraz dostawę katalogów, ulotek, folderów na Targi
Pracy AGH KC-zp.272-656/19, zwanej dalej Umową.
2. Wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiają dalsze realizowanie usług w termin.ach określonych
w Umowie, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł p/zewidzieć, tj.
nagiego, zewnętrznego, nieprzewidywalnego oraz niezależnego od Stron umowy zdarzenia,
jakim jest epidemia wirusa SARS-CoV-2, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zw_alczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2020r. poz. 374, z późn. zmianami), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z
2020r. poz. 491), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 566), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.511 z późn. zmianami) oraz wydanymi
na ich podstawie zarządzeniami Rektora AGH wprowadzającymi specjalny tryb funkcjonowania
AGH, organizowanie w Uczelni konferencji i sympozjów, z udziałem osób spoza wspólnoty
Uczelni, zostały zakazane.
3. Zgodnie z §6 ust.3 pkt. a) Umowy oraz na podstawie art. 15r ust.4 pkt 1) Ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568), Strony zgodnym
postanowieniem zawierają Aneks o poniższej treści.

§1
1.

Termin obowiązywania umowy wskazany w §1 Umowy zostaje wydłużony do 30.06.2021roku.

§2
1. Strony zgodnie ustalają, iż zawarcie niniejszego Aneksu, nie wpływa na zakres przedmiotowy
Umowy i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że związku z zawarciem niniejszego Aneksu nie będą kierować
względem siebie jakichkolwiek żądań, roszczeń czy wniosków wobec drugiej Strony
wynikających z zawartej Umowy.
§3
Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.
§4
1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w Z jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
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