
Wzór umowy 

 

UMOWA  nr  ZP.272.01.1/2.2020.U 

 

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu ………...2020 r. pomiędzy:  

Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP: 767-16-10-628 

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej - Nochowicz  

a 

 …………………………………………………………………………. 

z siedzibą:  

NIP:   

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

                    …………………………………………………………… 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są usługi przewozowe dowozu i odwozu uczniów i wychowanków 

przedszkola  z terenu Gminy Złotów w roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w 

Sławianowie, Oddziału Przedszkolnego w Sławianowie, Szkoły Podstawowej w Kleszczynie, 

Oddziału Przedszkolnego w Kleszczynie,  Oddziału Przedszkolnego w Skicu, Szkoły 

Podstawowej w Świętej, Oddziału Przedszkolnego w Świętej, Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Zalesiu oraz Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu, świadczone w ramach 

komunikacji regularnej i na podstawie biletów miesięcznych szkolnych. 

lub 

do Szkoły Podstawowej w Radawnicy, Oddziału Przedszkolnego w Radawnicy, Szkoły 

Podstawowej w Górznej oraz Oddziału Przedszkolnego w Górznej. 

2. Podstawę ułożenia planów przewozów stanowić będą dostarczone przez Zamawiającego 

imienne listy uczniów uprawnionych do korzystania z określonych linii zawierające imię, 

nazwisko, adres oraz określenie szkoły. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca oraz 

Zamawiający mają prawo zmiany harmonogramu przewozu uczniów, polegającej na zmianie 

liczby uczniów dowożonych oraz zmianie przebiegu trasy i rozkładu jazdy, w zależności od 

aktualnych potrzeb. 

4. Zmiana trasy nie powoduje zmiany wynagrodzenia ani obowiązków Wykonawcy. 
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§ 2 

1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymogami 

określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, która stanowi załącznik do niniejszej umowy, 

obowiązującymi i właściwymi przepisami prawa, normami i standardami oraz na warunkach 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zapewnia odpowiedni potencjał techniczny oraz wykwalifikowany i 

wyszkolony personel do wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania usług przewozowych autobusami 

(mikrobusami) przeznaczonymi do przewozów pasażerskich, posiadającymi odpowiednią 

ilość miejsc siedzących, z aktualnym ubezpieczeniem OC i NNW. 

5. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać niezbędne zezwolenie przewidziane przepisami 

ustawy o warunkach wykonywania krajowego, drogowego przewozu osób i okazywać je na 

każde wezwanie Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewnia pojazdy do przewozu uczniów w celu realizacji niniejszego 

zamówienia, z których każdy: 

a) spełnia wszelkie wymogi techniczne /i inne/ wymagane przepisami Prawo o ruchu 

drogowym oraz przepisami wykonawczymi, 

b) jest właściwie oznaczony, 

c) jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa. 

7. Wykonawca zapewnia opiekę wychowawczą nad przewożonymi dziećmi i młodzieżą, o 

której mowa w §1 ust. 2 umowy. Do obowiązków sprawującego opiekę należy: 

a) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w 

pojeździe, dopilnowanie stosowania zasad ochrony przed zagrożeniem epidemiologicznym, w 

tym ochrony przed wirusem SARS-Co-V-2, 

b) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, 

c) zapewnienie, w miarę możliwości i przy dołożeniu najwyższej staranności, właściwego 

zachowania się uczniów w czasie przejazdu i w miejscach oczekiwania na środki lokomocji, 

d) odprowadzanie uczniów: 

-  z pojazdu do szkoły (przedszkola) lub miejsca zbiórki, 

-  oraz ze szkoły (przedszkola) lub miejsca zbiórki do pojazdu, 

e) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły 

(przedszkola) lub do miejsca zbiórki, skąd uczniowie rozchodzą się do domów, 

f) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów – niedopuszczenie 

do ich przewozu. 

8. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia przewożonym w trakcie przewozu 

odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

ochrony przed zagrożeniem epidemiologicznym, w tym ochrona przed wirusem SARS-Co-V-

2, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

9. Wykonawca, zobowiązany jest dostarczyć, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług, wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (tj. wszystkich kierowców i 

opiekunów). Wszelkie zmiany w niniejszym wykazie Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać 

niezwłocznie Zamawiającemu – nie później niż w dniu wprowadzenia zmiany. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, pod rygorem rozwiązania 

umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, kserokopie 

następujących dokumentów: 

a) dowodów rejestracyjnych z ważnym badaniem technicznym autobusów przewożących 

dzieci, 

b) aktualnych dowodów ubezpieczeniowych w zakresie OC i NNW, 
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w ciągu dwóch dni od dnia żądania przedłożenia dokumentów. 

11. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

następujące czynności: kierowanie pojazdami. 

12. W trakcie realizacji zamówienia 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 § 2 ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

13. W trakcie realizacji zamówienia 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 punkcie 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) 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, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

b) kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

14. W razie niesprawności pojazdu wymienionego w § 3 ust. 4 i ust. 6 Przewoźnik 

zobowiązany jest do podstawienia w czasie ………. minut pojazdu zastępczego o nie 

gorszych parametrach technicznych – bez możliwości otrzymania od Zamawiającego 

dodatkowego wynagrodzenia  

15. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca rażąco narusza obowiązki określone w ust. 4 oraz 

5 a także 6, 7 i 8. 
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Rozwiązanie umowy na tej podstawie uważane jest za dokonane z winy Wykonawcy. 

16. W przypadku nie wywiązania się obowiązku, o którym mowa w ust. 10, w terminie 30 dni 

od dnia upływu terminu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający ma 

prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Rozwiązanie umowy w powyższym przypadku jest uważane za dokonane z winy 

Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Usługi przewozowe realizowane będą przez okres jednego roku szkolnego, począwszy od 

01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. 

2. Przewozy szkolne nie będą realizowane w okresie świątecznym oraz ferii zimowych i 

wakacyjnych, kiedy obowiązują przerwy w pobieraniu nauki w placówkach oświatowych, o 

których mowa w §1 ust. 1. 

 

§ 4 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności z zachowaniem 

postanowień § 5 niniejszej umowy. 

2. W terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego i każdorazowo przy trwałych 

zmianach w ilości dowożonych dzieci, Dyrektorzy placówek oświatowych przekażą 

Wykonawcy imienne listy dzieci i młodzieży do dowozu, ściśle określoną trasę przewozów 

szkolnych, zmianowość. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za świadczone usługi w okresie wymienionym w § 2, wg wyliczenia 

dokonanego na dzień zawarcia umowy wynosi ……………………………… zł brutto 

(słownie zł: …………………………………………………………………………..……) w 

tym podatek VAT ………………. zł. Wynagrodzenie to może ulec zmianie wraz ze zmianą 

liczby przewożonych dzieci. 

2. Kwota podana w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za opiekę wychowawczą nad 

przewożonymi dziećmi i młodzieżą. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi przewozowe rozliczane będzie w okresach 

miesięcznych, a wartości brutto sprzedanych biletów miesięcznych wynikać będą z cen 

jednostkowych podanych w wykazie biletów miesięcznych stanowiącym załącznik nr …. do 

oferty i list dzieci i młodzieży, o których mowa w §4 ust. 2 dotyczących danego miesiąca. 

4. Wypłata wynagrodzenia będzie odbywała się comiesięcznie w terminie …… dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i zweryfikowanej 

kalkulacji cenowej, o której mowa w ust 5 - 7. 

5. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć kalkulację cenową (za świadczenie 

usług w danym miesiącu) zawierającą wyszczególnienie liczby biletów miesięcznych na 

poszczególnych trasach wraz z podaniem ich cen jednostkowych. 

6. Liczba biletów miesięcznych, o których mowa w ust. 5, wynikać będzie z wykazów 

imiennych uczniów i młodzieży przekazanych Wykonawcy przez dyrektorów szkół zgodnie z 

brzmieniem §4 ust. 2 umowy. 

7. Kalkulacja cenowa, o której mowa w ust. 5, będzie podlegać weryfikacji przez Dyrektorów 

placówek oświatowych pod kątem sprawdzenia liczbowego wykazu przewożonych dzieci i 

młodzieży na poszczególnych trasach. 

8. Podstawą dokonania wypłaty jest: 

a) prawidłowo wystawiona faktura VAT, 

b) pozytywnie zweryfikowana w trybie, o którym mowa w ust. 7, kalkulacja cenowa. 
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9. Nie przedstawienie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 8 lub 

przedstawienie dokumentów nie odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 8 

spowoduje wstrzymanie płatności faktury, przy czym Zamawiający wezwie do wyjaśnień 

Wykonawcę i dokona zapłaty jedynie za rzeczywiście świadczone, potwierdzone usługi. 

 

§ 6 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne, w następujących wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w 

wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

2) za spóźnienie w dowozie uczniów do szkoły do 30 minut – 200,00 zł za każdy przypadek, 

3) za spóźnienie w dowozie uczniów do szkoły powyżej 30 minut – 400,00 zł za każdy 

przypadek, 

4) w przypadku odwołania kursu i nie podstawienia pojazdu zastępczego w zaoferowanym w 

ofercie czasie – 1000,00 zł Za każdy przypadek naruszenia, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt Umowy lub jej zmiany, 

6) w przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy przypadek; 
7) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 2 ust. 11, 

Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości odpowiadającej 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wymogu 

zatrudniania pracowników świadczących czynności określone w § 6 ust 11 na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu kodeksu pracy) za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Kary umowne, które zostały określone w ust. 1 pkt 2-4 nie będą pobierane, jeżeli  

Wykonawca wykaże, że spóźnienie nie nastąpiło z jego winy. 

3. Kary umowne Zamawiający będzie potrącał w pierwszej kolejności z miesięcznych  

wynagrodzeń Wykonawcy.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w 

wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia Podwykonawcom na 

następujących zasadach: 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby 

przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, przedstawiony został do akceptacji 

Zamawiającego projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany. Dodatkowo Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie 

wniesie zastrzeżeń, oznaczać to będzie jego akceptację. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do 

przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający. 

4) Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 3, wzywając Wykonawcę do 

wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 

umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 

647¹ §2 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie sprzeciwu do 

umowy, oznaczać to będzie jej akceptację. 

3. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania: 

1) umowa wymaga formy pisemnej; 

2) wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie 

zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; 

3) umowa musi określać szczegółowe zasady realizacji usług przewozowych; 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, jak za działania własne, za efekty usług 

świadczonych przez zatwierdzonego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wszelkie 

zaniedbania wynikające z jego pracy oraz szkody związane z jego pracą, poniesione przez 

Zamawiającego oraz osoby trzecie. 

5. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawcą mają odpowiednio 

zastosowanie zasady dotyczące Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie. 

 

§ 8 

Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 

1. W przypadku zmniejszenia lub likwidacji dopłat z budżetu państwa do biletów ulgowych z 

przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku 

zmiany ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2475 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295) oraz ich 

aktów wykonawczych, lub wyczerpania środków z budżetu państwa – w zakresie 

finansowania ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywanych 

z budżetu państwa, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy – wartość umowy może ulec 

zmianie, proporcjonalnie do wysokości utraconych przez Wykonawcę ulg. 

2. W przypadku innej istotnej zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym w 

szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (tj. Dz.U. z 

2019 r. poz. 2475 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295), lub 

któregoś z aktów wykonawczych – uniemożliwiającej realizację niniejszej umowy na 

określonych w niej warunkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego 

rozwiązania zawartej umowy. Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń 

wobec Zamawiającego. 

3. W sytuacji, gdy nie jest możliwa realizacja umowy z powodu nadzwyczajnych 

okoliczności związanych np. z wystąpieniem epidemii, w tym wirusa SARS-CoV-2 lub 
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choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), przez cały okres danego miesiąca lub  w 

niepełnym wymiarze miesiąca, nie krótszym niż ½ miesiąca, Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 50% łącznej wartości wszystkich biletów 

miesięcznych (za jeden miesiąc) wskazanych w „Wykazie biletów miesięcznych” - 

załączonych do oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, będzie należne Wykonawcy jedynie, gdy 

Wykonawca, przez cały ten okres, pozostawał w gotowości do świadczenia usługi.  

5. Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy będą mogły być 

wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani 

Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a które mają wpływ na 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

7. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie 

rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

8. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności przewidzianych przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

§ 9 

1. Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji 

niniejszej umowy. 

2. W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 

dla Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA:                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: 


