
          Załącznik nr 4.1. do SIWZ 

NR SPRAWY: KOSiR/ZPU/1/2018 

 

UMOWA (projekt) Nr ………………………………………..  

 

zawarta w dniu  ……..…………… 2018 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55 – 040 Kobierzyce NIP: 8961308068 działającą przez: 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach ul. Dębowa 20, 55 – 040 Kobierzyce NIP: 

8961565003, w imieniu, którego działają:  

1. Maja Muszyńska – Dyrektor  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kobierzyce –  Pani Marii Prodeus 

zwanym dalej w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM 

a    

…………………..……….... 

…………………………….. 

…………………..………… 

posiadającą/ym NIP: ………………..  i działającą/ym na podstawie KRS …………………………  

reprezentowaną/ym przez:  

1. ………………………………………………… 

2. ……………………………………………….. 

zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ,  

została zawarta umowa  o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

ze zm.) znak: KOSiR/ZPU/1/2018 rozstrzygniętego dnia .................. 2018 r. 

2. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  

do wykonania Usług porządkowych polegających na sprzątaniu i stałej pielęgnacji boisk, terenów 

rekreacyjnych i placów zabaw na terenie gminy Kobierzyce dla Zadania 1 - Sprzątanie terenu oraz 

koszenie terenów zielonych wraz z wywozem trawy oraz pielęgnacja nasadzeń wraz z wywozem 

odpadów BIO – o łącznej powierzchni ok. 42 945 m
2
. 

3. Lokalizacja wykonania usługi dla Zadania 1 - Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Magnice, Ślęza, 

Wysoka.  

4. Szczegółowy opis i zakres usług do wykonania określa szczegółowy wykaz świadczonych usług  dla 

Zadania 1, stanowiący integralną część umowy (załącznik 2.2. do SIWZ). 

5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz częstotliwością 

wskazaną w szczegółowym wykazie świadczonych usług i zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w 

ust. 6. 

6. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dla Zadania 1 i/lub Zadania 4 i/lub 

Zadania 5, opracowany zgodnie ze sztuką ogrodniczą roczny harmonogram prac z podziałem na 

miesiące (tzw. harmonogram rzeczowy), który będzie uwzględniał wszystkie wytyczne/potrzeby 

Zamawiającego wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz szczegółowych wykazów świadczonych 

usług dla każdego z zadań oddzielnie, określając częstotliwość, rodzaj wykonywanych prac, pielęgnacji 

trawników, nasadzeń. Harmonogram dotyczy roku 2018 i 2019.. Harmonogram podlega akceptacji przez 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie wykonywanie niektórych prac porządkowych samodzielnieje własnym 

zakresie oraz własnymi siłami (w związku z tym iż Zamawiający posiada własną brygadę porządkową i 

również jej są zlecane drobne usługi porządkowe), a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w związku z 

tym faktem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym 

niż 48 godzin od dnia podpisania umowy. 

9. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

10. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego za realizację umowy jest: 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

11. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Wykonawcy jest: 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 



 

§ 2 

Wartość umowy 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze 

złożoną ofertą w wysokości: 

a) łącznie za całość realizacji przedmiotu zamówienia – stałe ryczałtowe wynagrodzenie: …………………… 

zł brutto (słownie: ……………………………………………………………….)  

(słownie brutto:…………………………………………………………………………………………………………), 

b) w tym za 1 miesiąc świadczenia usług – stałe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie 

 

 marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad 
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netto 

         

VAT          
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2. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje przez cały okres realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą wartość zamówienia  wraz z podatkiem VAT, 

oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z realizacją niniejszej umowy. 

4. W ramach stawek określonych w szczegółowych wykazach świadczonych usług  Wykonawca uwzględnił 

częstotliwość wykonania przedmiotu zamówienia w okresie rozliczeniowym (za 1 miesiąc), koszty 

związane z zatrudnieniem, obsługi sprzętu, wywozu odpadów i nieczystości. 

5. W przypadku usunięcia odpadów i wywozu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w protokole należy uwzględnić dodatkowo rodzaj, kod i ilość odpadów oraz przedłożyć kartę 

przekazania odpadów. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. Rozliczenia będą odbywały się za miesiąc, w którym świadczona była usługa, na podstawie protokołów 

odbioru. 

2. Wykonawca do każdej faktury VAT dołączy dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia tj. protokół 

odbioru wykonania usług z uwzględnieniem §2 ust. 5 umowy.  

3. Płatności za realizację przedmiotu umowy nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami. 

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostało ustalone na 

podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę. 

5. Zapłata należności z faktury VAT nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: nr 

………………………………………………………………………………………………………..………………. 

6. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego   

7. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów: 

1)      nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068; 

2)      płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,  ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce  

8. Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

9. Zmiana przepisów w zakresie stawki podatku VAT nie będzie miała  wpływu na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy 

10. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 ust. 1. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

 

§ 4 

Termin realizacji zamówienia 

1. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.11.2019 r., z tym że usługa 

będzie realizowana w następujących okresach: 

a)  od  dnia 01.03.2018 r., do dnia 30.11.2018 r., oraz  

b)  od dnia 01.03. 2019 r, . do dnia  30.11.2019 r.  

 

 

 



§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem elementów 

wymienionych w ust. 2. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3. Wykonawca  powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy …………………..( uzupełnione zostaną 

szczegółowe dane identyfikujące podwykonawcę w przypadku powierzenia części zamówienia) 

……………………..  * 

4. Podwykonawca/-y, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona/-ją następujące usługi (elementy): 

............................................................................................................. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się 

powoływał na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Zamawiający się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia .  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie zamówienia.  

7. Zlecenie części usług Podwykonawcy/-om nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do 

wykonania usług powierzonych Podwykonawcy/-om. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy/-ów jak za działania lub 

zaniechania własne. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą. 

10. Jeżeli  w okresie trwania usługi Wykonawca zechce zatrudnić podwykonawców, musi uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na zatrudnienie wskazanych przez siebie podwykonawców i zakres prac przez nich 

realizowany. Ustalenia pomiędzy stronami w powyższym zakresie będą integralną częścią umowy. 

 

§ 6 

Wymagania stawiane Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz zatrudnić do 

wykonywania przedmiotu zamówienia osoby o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu zawodowym,  

2. Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą 

których wykonuje czynności objęte zamówieniem, 

3. Wykonawca odpowiada za staranne przestrzeganie przez osoby zatrudnione do wykonania usług 

sprzątania/porządkowych zakresu obowiązków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania o zdarzeniach i utrudnieniach mających wpływ na 

wykonywanie obowiązków. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości prowadzenia usługi będącej przedm iotem 

zamówienia oraz zmian w zespole pracowników w trybie natychmiastowym w razie takiej konieczności. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewniać na obszarze objętym realizacją przedmiotu zamówienia należyty 

ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za szkody powstałe w mieniu pracowników Zamawiającego, osób 

trzecich oraz majątku Zamawiającego w związku z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę,  

8. Wykonawca usuwa niezwłocznie wszelkie stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości. 

9. Wykonawca zapewni realizację usługi sprzątania, usług porządkowych, koszenia i pielęgnacji 

specjalistycznym sprzętem, maszynami i urządzeniami, zgodnie ze złożonym wraz z ofertą wykazem, 

przeznaczonymi do  wykonywania prac na terenie objętym przedmiotem zamówienia, celem osiągnięcia 

widocznej najwyższej jakości świadczonych usług. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu własnego sprzętu, środków 

ochrony roślin, nawozów i innych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.  

11. Usługa objęta zamówieniem powinna być wykonana przy zastosowaniu profesjonalnego sprzętu ręcznego i 

mechanicznego.  

12. Pracownicy zatrudnieniu przez Wykonawcę winni być ubrani jednolicie i w sposób widoczny, zapewniający 

ich prawidłowe bezpieczeństwo 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zatrudnionych pracowników. 

14. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół odbioru wykonania 

usługi.   

15. Podstawą do comiesięcznych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonaną usługę będą 

podpisane przez Zamawiającego wspomniane wyżej protokoły wykonania umowy. 

16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w 

zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 



a) Zamawiający wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem prac związanych z wycinką/przycinką 

drzew i krzewów , operatorów sprzętu, maszyn specjalistycznych były wykonywane przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 j.t. zm.).  

b) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 

7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. bez, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami 

świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. b) będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o 

pracę. 

d)  Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 

200 zł za nieprzedłożenie kopii umów na wezwanie Zamawiającego, za każdy rozpoczęty miesiąc. 

e) Zamawiający w przypadku wątpliwości, zastrzega sobie również prawo żądania od Wykonawcy i 

sprawdzenia zatrudniania przez Wykonawcę pracowników na umowę o pracę, poprzez weryfikowanie 

innych dokumentów np. z ZUS. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą według zasad określonych kodeksem 

cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe  wykonanie zamówienia 

do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność 

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionymi przedstawicielami Wykonawcy. 

5. Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla 

sprawnego i terminowego wykonania wszystkich wytycznych i zaleceń związanych z realizacją zamówienia. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, w tym również 

podwykonawców, podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w 

podanych wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 

2 ust. 1 lit. a,  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

wartości całkowitego  wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 lit. a; 

b) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 2  ust. 1 lit. a; 

c) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy -  za każdą osobę, nie zatrudnioną na umowę o 

pracę, a biorącą udział w bezpośredniej obsłudze zamówienia 200,00zł za nieprzedłożenie kopii 

umów na wezwanie Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia. 
 

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza 

wysokość kar umownych. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy choćby obie 

należności nie były wymagalne. 

 

 

 



§ 9 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zgłosi  telefonicznie  (w tym fax-em lub e-mailem) do odbioru przez Zamawiającego 

zrealizowanie zamówienia i będzie uczestniczył w ich odbiorze. Odbiory będą odbywać się w ostatnim 

pełnym roboczym tygodniu każdego miesiąca  świadczenia usługi zgodnie ze szczegółowym wykazem 

stanowiącym załącznik 2.2. do SIWZ oraz harmonogramem rzeczowym sporządzonym przez Wykonawcę. 

2. Fakt dokonania czynności odbioru usług wyszczególnionych w harmonogramie prac strony potwierdzają 

przez podpisanie protokołu odbioru w zakresie ilościowym, rzeczowym i jakościowym. 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni od  daty złożenia, w zależności od rodzaju i 

częstotliwości wskazanej w harmonogramie do wykonania. 

4. W przypadku stwierdzenia wad przedstawionych do odbioru prac Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia lub wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

stwierdzenia wad lub w innym terminie uzgodnionym przez strony umowy. Strony stwierdzą istnienie wad w 

pisemnym protokole wskazującym datę ich stwierdzenia. 

 

§ 10 

Odstąpienie 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia  jednakże po wyznaczeniu terminu do zaniechania naruszeń i jego bezskutecznym upływie w 

następujących przypadkach: 

a) naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy ( np. brak dysponowania wymagana ilością 

sprzętu, brak zabezpieczenia wykonywanych usług gdy zagraża to bezpieczeństwu uczestników ruchu 

drogowego, osób lub mienia ) 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania 

Zamawiającego. 

c) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i nie zmienia nieprawidłowego sposobu 

realizowania przedmiotu umowy mimo upływu wyznaczonego mu w tym celu przez Zamawiającego 

terminu;  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać 

uzasadnienie. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa do odstąpienia od umowy w terminie 30 

dni od dnia zaistnienia przesłanki tego odstąpienia. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

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

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

 

§ 11 

Zmiana umowy  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na piśmie w formie pisemnej  

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności,  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu realizacji umowy 

a) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

b) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania 

c) Jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w 

zakładanym terminie 

d) Jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia – dotyczy miesiąca 

listopad) jest konieczna z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych dla 

prac związanych z wykonaniem prac porządkowych i nasadzeniowych, o czas 

niezbędny, ale nie dłuższy niż  7 dni roboczych 

e) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającego się okresu zimowego 

uniemożliwiającego wykonanie prac pielęgnacyjnych, nasadzeniowych 

f) Jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i 

nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od stron, która się na nie powołuje i których 

konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, katastrofy uniemożliwiających 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy 

g) Jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania prac przez uprawnione organy, z przyczyn nie 

wynikających z winy Wykonawcy 



W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

2) Zmiana sposobu wykonania umowy 

a) Zmiany osób i podmiotów’ 

 konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami (na pisemny uzasadniony wniosek 

Wykonawcy) 

 konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność 

wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i 

uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy , który zostaje 

zamieniony lub zrezygnowano z jego usług o ur0egulowaniu wobec niego zobowiązań 

wynikających z realizacji umowy 

3) Zmiany terminów i warunków płatności 

a) Będące następstwem wszelkich zmian wprowadzonych przez strony do umowy 

b) Będących następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez 

Wykonawcę 

4) Pozostałe zmiany: 

a) Zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno prawnej, numerów 

kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo 

prawne 

b) Zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie.   

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wynagrodzenie lub inne świadczenia należne Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu realizacji nin iejszej 

umowy nie może być przedmiotem cesji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 t.j. ze zm,) oraz kodeksu cywilnego, jeżeli 

przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.  

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym 

dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią:  

1) Oferta Wykonawcy 

2) Formularz ofertowy 

3) Protokół odbioru 

4) Harmonogram rzeczowy Wykonawcy. 
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