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 Wzór umowy                                    Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA NR  ……/2021 

ZP.272……2021.ŻS 

 

 

zawarta w dniu  ………………… 2021 r. pomiędzy:  
1. Gminą Kołbaskowo z siedzibą Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, posiadająca numer  NIP: 
8512908333, Regon: 811685450, reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy – Małgorzatę Schwarz 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowany przez:  

……………………………………………………………………………………………………………………..
zwane dalej Wykonawcą  
 
Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) pn.: 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Kołbaskowo w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 
znajdującym się w miejscowości Smolęcin”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON 

1.   Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie  odpadów  komunalnych zebranych od 

właścicieli nieruchomości  zamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo  w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów  Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Smolęcin ( dz. nr ew. 

177/4, obręb Barnisław). 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania,  
b. załadowanie transportowanych odpadów, 
c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  do 

przetwarzania, 
d. wymiana kontenera, pojemnika zgodnie z wymagani określonymi dla poszczególnych 

części zamówienia w załączniku nr 1do oferty ; 
e. w przypadku, kiedy kontener, pojemnik jest  na wyposażeniu  PSZOKU, jego zwrot po 

zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku do dnia zawarcia umowy, 
f. wystawianie dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 
g. częstotliwość odbioru odpadów – na zgłoszenie, w ciągu ………godzin  

od zgłoszenia Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  
h. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 184,510 Mg; 

 

3.   Częstotliwość odbioru odpadów – w miarę potrzeb, na zgłoszenie Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w godzinach pracy PSZOKu, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu …….. godzin od zgłoszenia (faksem lub 

drogą mailową, ewentualnie zgłoszenie telefoniczne – potwierdzone niezwłocznie faksem lub 

drogą mailową) przez Zamawiającego. Zgłoszenie będzie określało miejsce odbioru i 

przybliżoną ilość odpadów. 
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4.  Przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów w okresie  realizacji umowy wynosi: 

 

1)   Według kodu:   20 01 35*- 10,000 Mg; 

2)   Według kodu:   20 01 36 -   4,500 Mg; 

3)   Według kodu:   20 01 21 -   2,000 Mg; 

4)   Według kodu:   16 80 01 -   0,500 Mg; 

5)   Według kodu:   16 02 16 -   0,500 Mg; 

6)   Według kodu:   20 01 23* -  1,000 Mg; 

7)   Według kodu:   20 03 99 -   8,000 Mg; 

8)   Według kodu:   20 02 01 - 20,000 Mg; 

9)   Według kodu:   20 03 07 - 70,000 Mg; 

10) Według kodu:   15 01 07  -   3,500 Mg; 

11) Według kodu:   15 01 06  -   6,000 Mg; 

12) Według kodu:   15 01 01  -   6,500 Mg; 

13) Według kodu:   20 01 27* -  2,500 Mg; 

14) Według kodu:   20 01 28  -   2,000 Mg; 

15) Według kodu:   20 01 32  -   0,500 Mg; 

16) Według kodu:   20 01 11 -    7,000 Mg; 

17) Według kodu:   15 01 10* -  1,200 Mg; 

18) Według kodu:   20 01 13* -  1,500 Mg; 

19) Według kodu:   20 01 14* -  1,500 Mg; 

20) Według kodu:   20 01 15* -   1,500 Mg; 

21) Według kodu:   20 01 39  -   5,000 Mg; 

22) Według kodu:   16 03 04  -   2,000 Mg; 

23) Według kodu:   16 01 03  - 30,000 Mg; 

24) Według kodu:   17 01 07  - 40,000 Mg; 

25) Według kodu:   17 09 04  - 40,000 Mg; 

 

5.  W przypadku realizacji przedmiotu umowy w zakresie mniejszym niż przewidywana 

szacunkowa ilość odpadów, o której mowa  w ust. 4,  Wykonawcy nie będą przysługiwały 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego . 

6.  Przedmiot umowy zostanie wykonany z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia 

najwyższej jakości usług, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) i aktów 

wykonawczych oraz  z ofertą, która stanowi integralną część umowy. 

7.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o 

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

2020 r. poz. 1320) wszystkie osoby, które będą wykonywać prace fizyczne związane z 

odbiorem odpadów komunalnych przy realizacji zamówienia.   

8. Obowiązek określony w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W 

każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób, które wykonują 

wskazane wyżej czynności , tak aby zagwarantować spełnienie warunku określonego w ust. 7 

przez wykonawcę. 

9. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób (podając imię i nazwisko, datę zawarcia umowy i na jaki okres została zawarta 

umowa), które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i 
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przekazywania jej Zamawiającemu  w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej 

w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

10. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia 

na podstawie umowy u pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 9 

niniejszego paragrafu. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia ……..stycznia 2021 roku do dnia 31 

grudnia 2021 roku. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE  

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż szacunkowa wartość wynagrodzenia oferowanego za wykonanie 

całości przedmiotu UMOWY wynosi …………………………  zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………  brutto). 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało oszacowane na podstawie  orientacyjnych  ilości  

odpadów  wskazanych w § 1 ust. 4 oraz zaoferowanych następujących cen jednostkowych za 

odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodzie:  

 

1) 20 01 35*  - cena netto: ……….. zł, cena brutto: …………. zł; 

2) 20 01 36   - cena netto: ……….. zł, cena brutto: …………. zł; 

3) 20 01 21   - cena netto:  ………. zł, cena brutto: ………… zł; 

4) 16 80 01   - cena netto………… zł, cena brutto:   ……….. zł; 

5) 16 02 16   -  cena netto: ……… zł, cena brutto: …………. zł;  

6) 20 01 23* -  cena netto:  ……… zł, cena brutto: …………. zł; 

7) 20 03 99   -  cena netto:    ……. zł, cena brutto:  ………… zł; 

8) 20 02 01   -  cena netto:   ………zł, cena brutto:   ……….. zł; 

9) 20 03 07   -  cena netto:   …….. zł, cena brutto:   ……….. zł; 

10) 15 01 07 -  cena netto:   …….. zł, cena brutto:   ……….. zł; 

11) 15 01 06 -  cena netto:   ……... zł, cena brutto:   ………. zł; 

12) 15 01 01 -  cena netto:   ……… zł, cena brutto………… zł; 

13) 20 01 27* - cena netto: ………. zł, cena brutto: ……….. zł; 

14) 20 01 28 -  cena netto: ………. zł, cena brutto: ……….. zł; 

15) 20 01 32  - cena netto: ………. zł, cena brutto: ……….. zł; 

16) 20 01 11  - cena netto:   ……… zł, cena brutto:   …….. zł; 

17) 15 01 10* - cena netto: ……….. zł, cena brutto: ……… zł; 

18) 20 01 13* - cena netto: ……….. zł, cena brutto: ……… zł; 

19) 20 01 14* - cena netto: ……….. zł, cena brutto: ……… zł; 
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20) 20 01 15* - cena netto:  ………. zł, cena brutto: ……… zł; 

21) 20 01 39  - cena netto:   ……… zł, cena brutto: ……….zł; 

22) 16 03 04  - cena netto:   ……… zł, cena brutto:  ……… zł; 

23) 16 01 03  - cena netto: ………. zł, cena brutto: ………. zł; 

24) 17 01 07  - cena netto: ………. zł, cena brutto: ………. zł; 

25) 17 09 04  - cena netto: ……….. zł, cena brutto:……… zł; 

3.   Strony ustalają, że  za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie 

równe iloczynowi rzeczywistej ilości odpadów danego rodzaju (wynikającej z raportów 

wagowych) faktycznie odebranych i zagospodarowanych i ceny jednostkowej brutto za 1Mg  

danego rodzaju odpadów, zgodnie z § 4 ust. 2. 

 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez podpisu osoby    

upoważnionej do odbioru faktur ze strony Zamawiającego. 

2. Faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych, do 10-go  dnia  miesiąca następującego po 

miesiącu,  w którym wykonano usługę.   

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi w terminie 14  dni od daty wpływu 

faktury do Zamawiającego, przelewem na rachunek wskazany na fakturze. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapozna z tzw. „mechanizmem podzielnej płatności” wprowadzonym 

w dniu 01.11.2019 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751), zobowiązuje się do jego 

stosowania w ramach wykonywania zamówienia oraz posiada konto bankowe spełniające 

wymagania tego mechanizmu oraz znajdujące się na tzw. białej liście podatników VAT. 

5. Fakturę należy wystawić na poniższe dane : 

Nabywca: 
Gmina Kołbaskowo 106 

72-001 Kołbaskowo 
NIP: 851-29-08-333 

Płatnik: 
Urząd Kołbaskowo 106 

72-001 Kołbaskowo 
 

6. Wraz z fakturami Wykonawca, przedłoży   dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 6. 
 

§ 6.  
PODWYKONAWCY 

 
1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu Umowy w sposób i na 

 warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa 

 miejscowego. 

2.  Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej 

 wykonanie i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

3.  W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca 

 ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania 

 podwykonawców, jak za własne. 
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4.  Zamawiający żąda, aby w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 

 podwykonawców, Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym 

 umowy, przedstawił dane kontaktowe podwykonawców i osób zaangażowanych z ich strony w 

 realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest też do niezwłocznego 

 zawiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie tych danych. 

5.  Jeżeli zmiana w zakresie podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

 powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

 zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub 

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

 zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6.  W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji innemu 

 podwykonawcy w miejsce lub obok dotychczasowego podwykonawcy, Wykonawca na żądanie 

 Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy prawo 

 zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

 wykluczenia dla danego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy do 

 wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować 

 z powierzenia wykonania danej części zamówienia podwykonawcy. 

8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, podwykonawcy 

 zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą umowy świadczenia usług 

 wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających 

 wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami 

 prawa, o ile obowiązek ten wynika z przepisów prawa. 

9. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu umowy podwykonawcy, w tym innemu niż 

 wskazanemu w ofercie, pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się takiemu powierzeniu. 

10.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą 

 umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia wraz ze wskazaniem zakresu czynności przedmiotu 

 Umowy jaki będzie wykonywany przez podwykonawcę. 

11.Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu, w terminie 10 dni od daty otrzymania 

 umowy o świadczenie usług opisanej w ust. 11. Zamawiający uprawniony jest do wniesienia 

 sprzeciwu w sytuacji gdy podwykonawca pomimo obowiązków wynikających z przepisów prawa 

 nie posiada stosownych zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających 

 wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami 

 prawa lub nie spełnia warunków wskazanych w ustępach powyżej lub realizowany przez niego 

 przedmiot umowy objęty jest zakresem wskazanym w ust. 2. 

12.W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa ust. 12, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy o przelew wierzytelności 

 przypadającej jemu od Zamawiającego z tytułu realizacji powierzonego podwykonawcy 

 przedmiotu niniejszej Umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

 zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

13.W przypadku, gdy w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy umowa Wykonawcy z 

 podwykonawcą wygaśnie albo ulegnie rozwiązaniu albo Wykonawca bądź podwykonawca 

 odstąpi od zawartej umowy o świadczenie przez podwykonawcę usług, Wykonawca, który 

 zamierza w dalszym ciągu realizować przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy 

 zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu nowej umowy z podwykonawcą w terminie 3 

 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia ustępów powyżej stosuje się. 
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§ 6 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

 

1. Kontakt pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będzie się odbywał za pośrednictwem 

wszelkich dostępnych środków przekazu, z tym że wszelkie uzgodnienia oraz zgłoszenia wywozu 

dokonywane telefonicznie, będą potwierdzane emailem, faxem, sms lub  pisemnie. Termin 

realizacji zgłoszenia jest liczony od chwili potwierdzenia zgłoszenia. 

3. Strony wskazują osoby upoważnione do kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego: Małgorzata Taterka tel. 91 884 90 49,   

e-mail: taterka@kolbaskowo.pl 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………….. tel. …………………………………… 

           e-mail : ………………………………………………………………………………………. 

 

§7 

KARY UMOWNE 

1. WYKONAWCA  zobowiązuje się  do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, w przypadku 

niewykonania przedmiotu umowy w ciągu ……….. godzin od zgłoszenia faksem lub drogą mailową, 

w wysokości 10 zł  brutto za każdą godzinę zwłoki, przy ustalaniu ilości godzin zwłoki nie będą brane 

pod uwagę doby ustawowo wolne od pracy. 

2. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub 

 jego aktualizacji o którym mowa w § 1 w ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie 

oraz każdy dzień niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

3. W przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, lub jego 

 aktualizacji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

4. Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań rozwiązać umowę bez terminu wypowiedzenia 

umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wartości maksymalnego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 4 pełne dni 

robocze albo zaistnieje sytuacja co najmniej 3-krotnego niewykonania przedmiotu umowy na 

zgłoszenie w terminie umownym w przeciągu 30 dni. Taką samą karę umowną strony mogą naliczyć 

w razie rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 30 dniowym w przypadku istotnego naruszenia 

przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

 do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  z przysługujących mu 

 należności, bez dodatkowego wezwania. 

7. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 1 w 

ust. 7 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 

00/100) za każdy dzień opóźnienia.  

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości 

ustawowej. 

 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 30 dniowym w 

przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy. 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). 

3. Rozwiązanie umowy z przyczyny określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

rozwiązania. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 

doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w 

stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  W razie odstąpienia od umowy, 

Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace.  

 

 

§ 9 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień  umowy    w stosunku  do 

treści oferty w zakresie zwiększenia   cen jednostkowych, o których mowa  w  §4 ust. 3 niniejszej 

umowy –  w przypadku: 

a)  zmiany  stawki podatku VAT- w ten sposób, że cena netto pozostanie niezmieniona, a zmianie 

ulegnie  jedynie podatek VAT, 

b)  zmiany zasad  podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

c)  Inne zmiany przepisów powszechnego lub miejscowego prawa 

  jeżeli zmiany te miały wpływ  na koszty wykonania zamówienie  przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit b Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać szczegółowe wyliczenie, z którego wynika, jaki wpływ zmiany  mają na 

wysokość wynagrodzenia  wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

4. Zmiana umowy, o której  mowa w ust. 3 nastąpić może z inicjatywy Wykonawcy poprzez  

przedstawienie  drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej które powinny 

zawierać: 

1)opis zmiany, 

2)uzasadnienie zmiany, 

3)koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia.  

 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie    

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu    

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, nieuzgodnione polubownie, rozstrzygać 

będzie sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

     WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 


