
Załącznik Nr 6 do SIWZ  

UMOWA  Nr  …………………- wzór 

 

W dniu ………….r. w Brzezinach, pomiędzy Miastem Brzeziny z siedzibą  

w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, NIP 8330005565  Regon 750148615 

reprezentowanym przez: 

Ilonę Skipor – Burmistrza Miasta Brzeziny, 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Marzanny Jagiełło,  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

….……………………….., z siedzibą ……………………….………………………………...  

NIP …………., Regon …………………, reprezentowaną przez ……………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od 

kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  została zawarta umowa, następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadań dotyczących bieżącego utrzymanie 

dróg i remontów nawierzchni ulic na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku. 

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in. następujące czynności: 

a)  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem 

Zakres usług, objętych przedmiotem umowy, obejmuje m.in. następujące prace:  

 usuwanie pojedynczych i grupowych ubytków oraz naprawa zniszczonych fragmentów 

nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, zatok itp., 

elementów pasa drogowego; 

 frezowanie starej i układanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach jezdni 

wskazanych przez Zamawiającego; 

 regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczonych w pasie 

drogowym, jak pokrywy studni kanalizacyjnych, skrzynki zaworowe instalacji 

wodociągowych i gazowych, zwieńczenia i włazy studni teletechnicznych, kratki wpustów 

ulicznych itp. 

 

b) Remonty cząstkowe chodników oraz nawierzchni nieasfaltowych 

Zakres usług, objętych przedmiotem umowy, obejmuje m.in. następujące prace:  



 usuwanie pojedynczych i grupowych ubytków oraz naprawa zniszczonych fragmentów 

nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, zatok itp., 

elementów pasa drogowego; 

 budowa/przebudowa chodników i uzupełnianie brakujących odcinków ciągów pieszych, 

zatok parkingowych, miejsc postojowych dla samochodów, naprawa nawierzchni pasów 

zielonych itp.; 

 wymiana istniejących krawężników, obrzeży lub układanie nowych; 

 regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych, w pasie 

drogowym jak pokrywy studni kanalizacyjnych, skrzynki zaworowe instalacji 

wodociągowych i gazowych, zwieńczenia i włazy studni teletechnicznych, kratki wpustów 

ulicznych itp. 

 

c) Utrzymanie (remonty cząstkowe)/utwardzenie dróg i powierzchni gruntowych 

Zakres usług, objętych przedmiotem umowy, obejmuje m.in. następujące prace:  

 bieżące utrzymanie i remonty dróg gruntowych (o nawierzchni tłuczniowej\żwirowo-

tłuczniowej); 

 utwardzanie dróg dojazdowych, powierzchni gruntowych. 

 

d)  Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i 

wewnętrznych oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Zakres usług, objętych przedmiotem umowy, obejmuje m.in. wykonanie i odtwarzanie 

pionowego i poziomego oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych, ścieżek rowerowych, 

parkingów, placów i zatok. 

e) Sprzątanie pasa drogowego oraz ciągów chodnikowych. 

 

3. Szczegółowy zakres robót objętych umową wraz z cenami został określony w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy, w tym za prawidłową organizację prac i organizację ruchu drogowego w czasie 

trwania prac. 

2. Wykonawca zapewni dozór mienia na terenie wykonywania prac na własny koszt. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.  

poz. 1186 ze zm.), na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi certyfikaty 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu do 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 

prowadzonymi robotami. 



6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich oraz za Podwykonawców, powstałe w związku  

z prowadzonymi robotami. 

7. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania 

terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych. 

9. Wykonawca uporządkuje teren, na którym były wykonywane roboty po zakończeniu 

robót, zaplecze robót, jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez 

Wykonawcę w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w 

wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

10. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren wykonywania robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia na własny koszt odpowiedzialności  

cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nadto robót, sprzętu, 

urządzeń i materiałów używanych przy wykonywaniu umowy od szkód mogących 

powstać z tytułu zdarzeń losowych. 

 

§ 3 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ………… gwarancji jakości. Termin gwarancji 

liczony będzie  każdorazowo od daty odbioru wykonania polecenia. 

2. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę,  

jednocześnie podając termin i miejsce oględzin, mających na celu jej stwierdzenie. 

3.  W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również 

ustalony zostanie termin usunięcia wad, o ile nadają się do usunięcia. 

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na 

koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia 

wad powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.         

§ 4 

1. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.  

2. Rozliczenie za wykonane prace następować będzie wg faktycznie wykonanych jednostek 

rzeczowych w cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

do wyczerpania kwoty 200 000,00 zł  brutto w podanym okresie wykonywania umowy. 

3. Umowa wygasa przed dniem 31.12.2020r. z momentem wyczerpania kwoty 200 000,00  

zł. 

4. Ceny podane w załączniku nr 1 do umowy obejmują wszystkie poniesione przez 

Wykonawcę koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym materiałów, 

sprzętu, dostawy, opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany cen określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

6. Zakres poszczególnych prac będzie przekazywany Wykonawcy w pisemnych zleceniach, 

bądź za pośrednictwem faksu lub e-maila.  



7. Terminy realizacji prac ustalane będą każdorazowo przez Zamawiającego w pisemnych 

zleceniach wykonania prac lub  faxach bądź e-mailach. 

8. Wykonawca, od chwili przyjęcia polecenia wykonania prac, faxu lub e-maila, ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nie usunięcia lub nie 

zabezpieczenia zgłoszonego przez Zamawiającego uszkodzenia drogi. 

9. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zlecone prace należy wykonać w ciągu 24 

godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (zgłoszenia przekazane telefonicznie, 

faksem lub mailem). 

10. Zapłata za wykonane zadania wg faktycznie wykonanych jednostek rzeczowych, nastąpi 

po wykonaniu prac, na podstawie faktury i protokołu odbioru, sporządzonego przez 

przedstawiciela Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odbieranych prac.   

11. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia wykonanych prac w terminie do 7 dni po ich 

zakończeniu. 

12. Odbiory dokonywane będą po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania prac. 

13. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego prac w ciągu 7 dni od 

daty zgłoszenia ich zakończenia. 

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości bądź wad lub usterek, 

Zamawiający przerwie odbiór i wskaże termin na usunięcie wad przez Wykonawcę. 

Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

15. Ponowne przystąpienie do końcowego odbioru nastąpi po usunięciu wad przez 

Wykonawcę. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru prac nastąpi po stwierdzeniu 

braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy i usunięciu wszelkich wad  

i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru. 

16. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad, nienadających się do 

usunięcia, Zamawiający poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi w 

kodeksie cywilnym w ramach przysługujących mu uprawnień może również: 

1) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 

i technicznej, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując 

prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia wykonania 

przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

17. Wykonawca wystawi fakturę, wskazując jako płatnika: Miasto Brzeziny 95-060 Brzeziny, 

ul. Sienkiewicza 16, NIP 833-00-05-565. 

18. Zapłata za fakturę na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym w terminie do 21 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na 

rachunek nr ………………………………. 

19. Za termin zapłaty przyjmuje się datę prawidłowo dokonanego obciążenia rachunku 

bankowego  Zamawiającego. 

20. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na 

rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy. 

21. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 



22. 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. 

23. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) oraz akty wykonawcze. 

24. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego e-maila: 

urszula.prysińska@brzeziny.pl   

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego (telefonicznie, na piśmie lub 

osobiście) o przystąpieniu do wykonywania robót objętych umową. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania robót 

wynikających z umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za naruszenie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7 -   w wysokości  250,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) za naruszenie terminu określonego w § 4 ust. 9 -   w wysokości  500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 

3)  za naruszenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 250,00 zł 

za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4)  w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000,00 zł brutto. 

5) Za każdy wypadek naruszenia zasad dotyczących zatrudnienia Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: 

pięć tysięcy).  

6) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę  

o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej 

iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy 

w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono  przedmiotowego wymogu,               

7) każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez 

podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności 

wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie 

Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących 

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę 

https://efaktura.gov.pl/


niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji Umowy, w których nie dopełniono  przedmiotowego wymogu.  

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  

4. W przypadku, gdy naliczona kara umowna przewyższa należne Wykonawcy 

wynagrodzenie oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłacenia pozostałej po potrąceniu kary umownej w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej. 

 

§ 7 

1. Wykonawca może zawrzeć umowę na części zamówienia określone w ofercie 

przetargowej ze wskazanym przez siebie podwykonawcą pod warunkiem, że posiada on 

kwalifikacje do ich wykonania, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

5. Zlecenie części usług Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego lub jego pracowników. 

6. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy 

pomiędzy Wykonawcą,  a Podwykonawcą jest przedstawienie Zamawiającemu w terminie 

14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług przez 

Podwykonawcę, umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub jej projektu. 

7. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z następnym Podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Umowy, o których mowa w ust. 8 i 9 wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, następnym 

Podwykonawcą, której treść jest sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 

10. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym 

Podwykonawcą, zmiany umowy lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany 

warunków umowy z Podwykonawcą z naruszeniem zasad, o których mowa powyżej 



Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wyegzekwowania od 

Wykonawcy ustaleń SIWZ, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą (z winy 

Wykonawcy) włącznie. 

11. Za usługi wykonane przez Podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca. 

12. Rozliczenie z Podwykonawcą musi przypaść na termin wcześniejszy niż termin płatności 

na rzecz Wykonawcy. Wykonawca załączy do faktury doręczanej Zamawiającemu 

odpowiednio pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu danej płatności lub 

potwierdzenie zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia. 

13. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający upoważniony jest do 

obniżenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, 

zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców i przebiegu prac przez nich wykonywanych. 

 

§ 8 

l. 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 wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej  

i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.            

 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego 

przez obie strony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w następujących okolicznościach: 

1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia 

dopuszczalna jest w przypadku:  

 

a) wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia 

siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 

umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.     

b) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umową. 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin 

wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca. 

 



2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w 

przypadku:  

a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany 

urzędowej stawki podatku od towaru i usług; 

b) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania 

prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji 

konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia.  

 

3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w 

przypadku:  

a) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z 

okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) konieczności zmiany sprzętu w wyniku okoliczności  niezależnych od Zamawiającego 

lub Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą 

może zmienić wymagania sprzętowe.    

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o 

zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

6. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli 

konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie 

obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika 

ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych 

teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

8. 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 wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności 

realizacji usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie 

warunków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, 

z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1c, i 1 d. 

10. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 

pkt. 3 -  pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1b, 

1c, 1d.     

11. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób 

reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, 

wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§ 10 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. 



                                                                     § 11 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego  

i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA   

 

 

 

 

 

 


