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UMOWA nr ……… 

Niniejsza Umowa (dalej jako „Umowa”) została zawarta w Luboniu dnia […]  roku, pomiędzy: 
Zamawiającym:  KOM-LUB Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń, /NIP: 7770005209/, którego 

reprezentuje: 
Igor Szymkowiak – Dyrektor 
i 
Wykonawcą: […]  
którego reprezentuje: […] 
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą być w dalszej części Umowy nazywani każdy z osobna „Stroną”, 
bądź łącznie „Stronami”. 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. 
poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.).  – została zawarta umowa o 
następującej treści: 

I. Przedmiot Umowy 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonaniu prac 
dotyczących realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o 
kodach 20 02 01 i 20 01 08 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 
Miasta Luboń”, w tym: 

1.1. Zagospodarowanie dostarczonych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 
20 01 08 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń - odpady komunalne o ww. kodach odbierane są przez 
Zamawiającego łącznie i w takiej postaci dostarczane będą Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż 
w dostarczanych odpadach mogą występować zanieczyszczenia innymi odpadami, jak również mogą występować 
gałęzie, konary, itp. o średnicy powyżej 20 cm. 

1.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej 
SIWZ). 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot Umowy na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ, 
w tym szczególnie w niniejszej Umowie. SIWZ z Formularzem ofertowym Wykonawcy, jest integralną 
częścią niniejszej umowy i stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do zagospodarowania dostarczonych do Wykonawcy 
następujących frakcji odpadów komunalnych: 

> Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i Odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu: 20 01 08 i 20 02 
01) w szacowanej ilości ok. 2000 Mg, zebrane w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, jak również przyjętych 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z póź.zm.) zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego" oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń oraz aktami 
je zmieniającymi lub zastępującymi. 

4. Zamawiający zastrzega, iż podane w SIWZ i niniejszej umowie ilości odpadów mają charakter szacunkowy, 
a ich faktyczna ilość do odebrania może ostatecznie ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Ilość 
odpadów zleconych do odebrania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej 
w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac/usług mniejszy niż wskazany w SIWZ, 
jednak nie mniej niż w ilości stanowiącej 50 % Wartości Przedmiotu Umowy. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się, że w okresie obwiązywania umowy: 
5.1. będzie współpracować z drugą stroną i postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów 
prawa; 
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5.2. będzie przekazywać drugiej Stronie dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego wykonania 
Umowy. 

6. Każda ze stron oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniona do wykonania 
Przedmiotu umowy w przypisanym zakresie, a w szczególności spełnia wszystkie wymogi wynikające 
z przepisów prawnych, w tym przepisów ustawy o odpadach oraz wykona spoczywające na niej obowiązki 
związane z działalnością obejmująca zagospodarowanie odpadów. 

II.  Warunki realizacji Przedmiotu Umowy 
§ 2 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2020r. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

2.1. przyjęcia od Zamawiającego odpady w sposób sukcesywny, zgodny z  potrzebami Zamawiającego 
w ilościach rzeczywistych pochodzących ze źródeł określonych w § 1; 

2.2. zapewnienia, zgodnego z wymogami ustawy o odpadach zagospodarowania odpadów w procesach 
odzysku (R); 

2.3. postępowania z odpadami w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami; 
2.4. zapewnienia instalacji komunalnej w której przetwarzanie odpadów komunalnych nastąpi 

z uwzględnieniem zasady bliskości tj. z przestrzeganiem zasady, zgodnie z którą odpady muszą być 
przekazywane, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną 
techniką, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.) lub technologią, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej 
położonych miejsc, w których mogą być przetworzone; 

2.5. przejąć w pełni obowiązki wynikające z przepisów dotyczących odpadów oraz odpowiedzialność za 
odpady od momentu odbioru odpadów od Zamawiającego; dokonać odzysku odpadów odebranych od 
Zamawiającego poprzez odpowiednie przetworzenie tych odpadów za pośrednictwem odpowiednich dzeń; 

2.6. przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy o odpadach. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych sukcesywnie 

w ilościach zależnych od ilości wytworzonych i odebranych odpadów z instalacji wskazanej w ofercie. 
4. jeżeli instalacja komunalna wskazana w ofercie nie będzie przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany 

jest, własnym staraniem i na swój koszt, zapewnić zagospodarowanie odpadów w innej instalacji 
komunalnej, w tym pokryć koszt transportu odpadów do innej instalacji komunalnej (wskazana okoliczność 
nie może stanowić podstawy wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy). 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów wskazanej przez 
Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze względu na obiektywnie zaistniałe 
okoliczności. 

§ 3 
1. Odbiór odpadów: przekazywanie/przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzone  karty 

przekazania odpadów komunalnych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami 
ustawy o odpadach. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury VAT będą karty 
przekazania odpadu komunalnego, przekazywane za pośrednictwem Bazy danych o produktach 
i opakowaniach,  obejmujące odpad danego rodzaju.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i przetworzenia odpadów od Zamawiającego zgodnie 
z postanowieniami Umowy oraz do potwierdzenia odbioru tych odpadów na dokumentach, o których mowa 
w ust 1. Ilość odpadów przejmowanych przez Wykonawcę określana będzie na podstawie wyniku ważenia 
przy wjeździe na teren Zakładu prowadzonego przez Wykonawcę.  

3. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje 
odpowiedzialność za przyjęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o sytuacjach 
nadzwyczajnych gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin usunięcia 
przeszkody w realizacji usługi; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania  obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów 
prawnych, a w szczególności: 
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5.1. ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) oraz aktami 
wykonawczymi do ustawy, 

5.2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) 
oraz aktami wykonawczymi do ustawy, 

5.3. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

III. Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 4 

1.  Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w łącznej kwocie 
brutto …………………. zł, słownie: …………………….. ………/100 zł, na którą składa się wynagrodzenie netto oraz 
należne podatki (VAT) według właściwych przepisów. 
A. Ostateczne łączne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będzie wynikało z powykonawczej 

ilości zrealizowanych usług częściowych, tj. będzie obliczone jako iloczyn kwoty netto ………. zł za 
jeden Mg odpadów i faktyczną ilość przyjętych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w okresie 
realizacji umowy, powiększony o obligatoryjny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury.  

B. Kwota jednostkowa za jeden Mg odpadów komunalnych, o której mowa w ust. 1 lit. A, jest stała i nie 
podlega zmianie w całym okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej 
w ust. 2 oraz w § 9 ust.2. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług objętych 
niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty, chyba że przy szacowaniu kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca działał 
z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie trudniącego się działalnością danego 
rodzaju, a mimo to z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę danych kosztów nie uwzględnionych 
w ofercie nie można było przewidzieć.  

3.  Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, w tym: wszelkie czynności przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, oraz inne 
czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości usług /odpowiednio do aktualnych potrzeb 
w okresie realizacji zamówienia/ - Wykonawcy nie będą przysługiwały w takiej sytuacji żadne roszczenia 
z tytułu zrealizowania mniejszej ilości usług, niż te, które zostały określone w Przedmiocie umowy. 

IV. Warunki płatności 
§ 5 

1.  Zapłata Wynagrodzenia za zrealizowany Przedmiot Umowy może być dokonywana przez Zamawiającego na 
podstawie faktur częściowych, sukcesywnie i proporcjonalnie do wartości zrealizowanych usług, tj. 
faktycznie odebranych i przetworzonych odpadów w danym okresie rozliczeniowym, nie krótszym niż jeden 
miesiąc. 

2.  Podstawę wystawienia faktury częściowej będzie sprawozdanie miesięczne zawierające ilość 
zagospodarowanych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów oraz częstotliwość transportu 
i zagospodarowania odpadów. Do miesięcznego raportu świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć prawidłowo wypełnione karty przekazania odpadów wraz z kwitami wagowymi jako załącznika do 
faktury VAT. 

3.  Zapłata nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego, na wskazany w fakturach rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury VAT wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi w trybie ust. 1 i 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
nieprawidłowości w przekazanym miesięcznym raporcie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 
w terminie 7 dni roboczych raportu miesięcznego. 

4.  Strony oświadczają, że za datę zapłaty uważają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
V. Odstąpienie od Umowy 

§ 6 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części - poza przypadkami 

określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w sytuacji kiedy: 
1.1. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub 

nastąpi śmierć Wykonawcy (w przypadku osoby fizycznej); 
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1.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
1.3. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn odmówił przyjęcia odpadów lub opóźnienie w przyjęciu 

odpadów przekracza 7 dni; 
1.4. Wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 7 dni; 
1.5. Wykonawca nienależycie wykonał i przedłożył sprawozdanie miesięczne lub dokumenty potwierdzające 

prawidłowość zagospodarowania odpadów, które okazały się nierzetelne chociażby w części i pomimo 
wezwania przez Zamawiającego – nie przedłożył w terminie 7 dni należycie sporządzonego 
sprawozdania miesięcznego; 

1.6. inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub  przepisów prawa – 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia (dot. pkt 1.1., 
1.2., 1.5. i 1.6). 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, obowiązują kary umowne przewidziane w § 7. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie i należycie 

zrealizowane usługi. Zamawiający winien ustalić wartość należycie zrealizowanych przez Wykonawcę 
usług. W celu ustalenia wartości zrealizowanych usług Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą. 

VI. Kary umowne 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1.1. odmowy przyjęcia odpadów - w wysokości 4.000,00 zł za każdy przypadek oraz po 100 zł za każdą 

rozpoczętą dobę opóźnienia w przyjęciu tych odpadów, chyba, że Wykonawca wykaże, iż odmowa 
spowodowana jest sytuacją, w której nie mógł przewidzieć ani jej zapobiec i nie jest możliwe 
zagospodarowanie dostarczonych przez Zamawiającego odpadów; 

1.2. gdy Wykonawca przedłożył sprawozdanie miesięczne zawierające ilość zagospodarowanych odpadów 
z podziałem na poszczególne frakcje odpadów lub przedstawił dokumenty potwierdzające prawidłowość 
zagospodarowania odpadów, które okazały się nieprawdziwe chociażby w części – w wysokości 
4000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

1.3. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców pracowników na podstawie umowy innej niż umowa 
o pracę lub nie przedstawienia w terminie określonym przez Zamawiającego dokumentów, o których 
mowa w § 2 ust. 5 – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

1.4. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 50.000,00 zł. 

VII. Postanowienia końcowe 
§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia za szkody na osobie i mieniu na 
kwotę ……............ za jedno i wszystkie zdarzenia oraz, że będzie ubezpieczony przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

2. Jeżeli ubezpieczenie wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową 
polisę w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.  

3. Polisa ubezpieczeniowa OC stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy (w przypadku złożenia polisy 
ubezpieczeniowej w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.  

4. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy – 
zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty którymi się posługuje – 
aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

§ 9 
1. Zamawiający wymaga, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją usług objętych 

Przedmiotem Umowy, mają być wykonywane przez osoby (pracowników), które będą zatrudnione przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy. - 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby przedmiot zamówienia realizowany był przez odpowiednią 
ilość personelu wykwalifikowanego, przeszkolonego, działającego z należytą starannością oraz 
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zatrudnionego na umowę o pracę, w tym co najmniej przez osoby wykonujące czynności polegające na 
rozładunku odpadów dostarczonych do Wykonawcy. Aby zapewnić spełnienie tego wymagania, Wykonawca 
winien dysponować przez cały okres realizacji zamówienia, co najmniej sześcioma osobami spełniającymi 
wymagania o których mowa w zdaniu poprzednim. Wymagane jest, aby umowy o pracę były zawarte co 
najmniej na rzecz realizacji umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 

2.1. żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę; 

2.2. żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
2.3. żądania innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.; 

2.4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji umowy: 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia i informacje o których mowa powyżej w punktach 2.1.-2.3., oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 10 
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
o których mowa w Art. 144 ust. 1 punkty 2) do 6) ustawy Pzp.  

2. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli nw. zmiany 
obowiązujących przepisów prawa będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę: 

2.1. zmiana stawki podatku od towarów i usług; 
2.2. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

2.3. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

2.4. zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2.5. zmiany stawki opłat za korzystanie ze środowiska za zagospodarowanie, t.j. składowanie  
1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów. 

3. Podstawą do ewentualnej zmiany postanowień umownych wynikających z okoliczności o których 
mowa  w ust. 1 i ust. 2, może być wniosek Strony (sporządzony nie później niż w terminie 14 
dni od zaistnienia okoliczności będących jego podstawą) zawierający szczegółowe określenie 
okoliczności uzasadniających zmianę. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności 
postanowień kształtujących treść stosunku prawnego nawiązanego umową, na które dana, 
zindywidualizowana przyczyna wywarła wpływ, co dana Strona wykaże i przedstawi Stronie 
przeciwnej stosowne dowody potwierdzające ten wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby 
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Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod 

rygorem nieważności. 
2. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla 

Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, oraz inne obowiązujące 
w Polsce przepisy prawa. 

§ 12 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
2. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:  
2.1. SIWZ i Formularz ofertowy stanowiący część oferty Wykonawcy. 
2.2. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy. 

 

Zamawiający:  Wykonawca: 
   

Podpisano w  imieniu Zamawiającego  Podpisano w  imieniu Wykonawcy 
 


