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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA NR ………………………………………………..………………. 
zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:  

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 –  

zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 

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

a 

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

NIP .............................................., REGON .............................................  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez: 

............................................................................................. a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp, pn.: Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów niemieszkalnych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-

p30/058/2020), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów należących do 

Zamawiającego na terenie Tomaszowa Lubelskiego. Wykonawca  przyjmuje obowiązek wywozu odpadów komunalnych na 

warunkach określonych szczegółowo w niniejszej umowie, SIWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 

do umowy. 

2. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych uzależniony będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wywozów odpadów komunalnych na zgłoszenie Zamawiającego złożone 

telefoniczne w terminie 2 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.  

4. W przypadku wykonania przez Wykonawcę usługi w sposób sprzeczny z umową Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

prawidłowego wykonania usługi. Wykonawca niezwłocznie po wezwaniu jest zobowiązany do wykonania usługi w sposób 

prawidłowy. 

§ 2 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) należytego i terminowego wykonywania usługi, stanowiącej przedmiot umowy, 

2) dostarczenia bez dodatkowych opłat pojemników na odpady komunalne i ustawienia ich we wskazanych przez 

Zamawiającego miejscach, 

3)  wywozu odpadów komunalnych z pojemników umieszczonych we wskazanych lokalizacjach dla nieruchomości zgodnie z 
częstotliwością przedstawioną przez Zamawiającego, 

4) wymiany lub naprawy uszkodzonych pojemników na każde zgłoszenia Zamawiającego bez dodatkowych opłat, 
5) niezwłocznego uzupełnienia pojemników w przypadku kradzieży lub zaginięcia, 
6) wystawiania z nieruchomości pojemników z zawartością odpadów komunalnych oraz ustawiania ich po opróżnieniu 

ponownie w ustalonej lokalizacji, 
7) oczyszczania miejsca usytuowania pojemników zaśmieconego przy załadunku nieczystości, 
8) podstawienia kontenerów na odpady wielkogabarytowe i budowlano – remontowe we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie i miejscu po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania, 
9) przestrzegania przepisów BHP, ppoż i innych obowiązujących przepisów podatkowych, 
10) wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi w tym zakresie i przepisami ochronie środowiska, 
11) ponoszenia odpowiedzialności finansowej z tytułu szkód wynikłych z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy oraz za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz ewentualne kary 
nałożone przez organy porządkowe, 

12) wystawiania dokumentów (protokołów odbioru, zleceń wykonania, poleceń odbioru, itp.) potwierdzających 
każdorazowy odbiór odpadów, stanowiących podstawę do wystawiania faktur,  

13) wystawiania odrębnych faktur dla poszczególnych punktów odbioru odpadów (ul. Lwowska 80 i ul. Lwowska 120) oraz 
dostarczania na adres Centrum Edukacyjno - Kongresowe ul. Lwowska 80, 22 - 600 Tomaszów Lubelski kompletu: faktury 
oraz przyporządkowanych do niej dokumentów (protokołów odbioru, zleceń wykonania, poleceń odbioru, itp.) 
potwierdzających każdorazowy odbiór odpadów dla punktu odbioru odpadów wskazanego w Opisie przedmiotu 
zamówienia – załączniku numer 1 do umowy, 

14) posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności będącej 
przedmiotem umowy oraz jego niezwłoczne przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego. Utrata zezwolenia,  
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o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, podczas obowiązywania umowy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z 
winy Wykonawcy.  

2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w 
szczególności: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
3) 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, zakres 

obowiązków pracownika. 

4) Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5) Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. 

3. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przedstawi Zamawiającemu wykazu osób 
zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: 
imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia miejsca ustawienia pojemników na twardym podłożu oraz zapewnienia swobodnego dostępu w trakcie 
odbioru odpadów, 

2) nieprzemieszczania pojemników na inny teren bez uzgodnienia z Wykonawcą, 
3) terminowego regulowania wynagrodzenia Wykonawcy, 
4) uzgodnienia z Wykonawcą miejsc ustawienia pojemników na odpady i kontenerów zmieszane z 3 dniowym 

wyprzedzeniem. 
5. W celu dokonania czynności zmierzających do należytego wykonania umowy, w szczególności w celu zapewnienia 

prawidłowego obiegu dokumentów i wymiany informacji Strony ustalają, iż ich przedstawicielami będą następujące osoby:  

Ze strony Zamawiającego: ...............................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu) 

ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu) 

§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Usługa będzie realizowana przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana 

całkowita wartość umowy przez Zamawiającego, a upłynął termin na wykonanie umowy, o którym mowa w ust 1 niniejszego 

paragrafu. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres 6 miesięcy. 

3. Umowa wygasa, jeżeli całkowita wartość zobowiązań finansowych wypłaconych przez Zamawiającego tytułu niniejszej umowy 

będzie równa kwocie, o której mowa w § 4 ust.1  niniejszej umowy. 

§ 4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Maksymalna wartość brutto niniejszej umowy (wykonania przedmiotu umowy) wynosi:  

............................................................................................. zł,  

(słownie:.......................................................................................................................................................zł).  

w tym: 

 wartość netto w wysokości:  ............................................................................................... zł,  

(słownie:.......................................................................................................................................................zł)  

stawka podatku VAT ........................... %,  

kwota podatku Vat................................................ zł 

(słownie:.......................................................................................................................................................zł)  

2. Określona w ust. 1 wartość umowy stanowi maksymalną wartość wynagrodzenia Wykonawcy. Rzeczywistą wartość umowy 

stanowi należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto za faktycznie wykonaną usługę wywozu nieczystości stanowiące sumę 

iloczynów ilości oraz ceny jednostkowej wywiezionych nieczystości.  

3. W przypadku wykonania mniejszego zakresu usług, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie do wypłaty pozostałej 

kwoty wynikające z wartości umowy. Zamawiający zapewnia realizację 60% wartości zamówienia. Realizacja umowy w 
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pozostałym zakresie uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek 

roszczeń ze strony Wykonawcy co do pozostałej niewykonanej części umowy. 

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem usługi. 

5. Faktury za wykonane usługi wystawiane będą w miesiącu w którym miała miejsce realizacja usługi. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będą dokumenty: protokoły odbioru, zlecenia wykonania, polecenia odbioru, itp. 

podpisywane bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Faktury, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu płatne będą przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy na nich 

określony, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu. Dostarczenie faktury Zamawiającemu przez 

Wykonawcę nastąpi na co najmniej 21 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę 

powyższego 21 - dniowego terminu, termin płatności wskazany na fakturze ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu o czas 

opóźnienia. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca umieści na fakturze numer niniejszej umowy oraz w szczególności ilość i typ wywiezionych pojemników,  

o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do umowy. 

§ 5 KARY UMOWNE 

1. W przypadku nie wykonania usługi zgodnie z warunkami umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania 

przedmiotu umowy przez innego Wykonawcę i na koszt Wykonawcy niniejszej umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego  

z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest możliwe po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania usługi 

i zakreśleniu dodatkowego co najmniej 3 dniowego terminu na jej wykonanie.  

2. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku: 

1) opóźnienia w stosunku do terminu wykonania usługi określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 1% 

maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia w którym 

upłynął termin wykonania usługi do maksymalnej wysokości 30% maksymalnej wartości umowy brutto, 

2) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy, o której 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

3) Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy, o której 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy, do usunięcia których 
Wykonawca został zobowiązany przez Zamawiającego, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu dnia 
wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości do dnia ich usunięcia, 

5) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących prace fizyczne bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 200,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę 
o pracę lub za każdy przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę (kara może być nakładana po raz 
kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona 
zatrudniona na umowę o pracę). 

3. Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji, jednak nie więcej niż do wysokości 40% maksymalnej wartości brutto umowy , 

o której mowa w § 4 ust.1. 

4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

5. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni,  

w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób 

określony w ust. 4. 

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane  

w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane. Na 

potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające 

poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, 

zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także 

klęski żywiołowe. 

7. Strony ustalają, że obowiązek zapłaty kary umownej nie będzie zależny od powstania rzeczywistej szkody i nie będzie 

wykluczał możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy rozmiar szkody przewyższy  rozmiar 

zastrzeżonej kary umownej. 

§ 6 ODSTĄPIENIE  I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli:  
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1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, 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; 

2) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności;  

3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości wykonywanych 

usług;  

4) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania usługi lub opóźnia się z przystąpieniem do jej realizacji przez okres powyżej 2 dni 

kalendarzowych. 

2. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 3)-4), Zamawiający wzywa Wykonawcę do zaniechania naruszeń, 

a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na ich usunięcie, może w terminie 7 dni odstąpić od umowy.  

3. Odstąpienie od umowy w razie zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 1)-2) może nastąpić w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli:  

1) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie realizuje 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na 

piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego; 

2) Wykonawca utracił zezwolenie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 14) niniejszej umowy; 

3) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

4)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie rozwiązania umowy. 

6. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie umowy.  

7. Wykonawcy przysługuje prawo  odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy, w szczególności pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za co najmniej 

dwa pełne okresy płatności.   

8. Odstąpienie od umowy w razie zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 7 może nastąpić w terminie 7 dni od daty 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do wykonania umowy i 

wyznaczenia  dodatkowego co najmniej 3 dniowego terminu.  

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania, Wykonawca  może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.   

§ 7 ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

obejmujących: 

1) zmianę właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego;  

2) zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów  

i usług lub powiększeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług;  

3) wystąpienie zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia;  

4) zmianę w zakresie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy; 

5) zmianę lokalizacji lub ilości kontenerów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do umowy; 

6) zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

7) zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

8) zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
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9) zmianę Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy pod warunkiem, ze spełnia on kryteria udziału w 

postępowaniu; 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, 

zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

3. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy którejkolwiek ze stron 

umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania 

siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 9 umowy. 

Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i skierowane pod dane teleadresowe 

podane w niniejszej umowie.  

4. Każda ze Stron obowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej strony o każdej zmianie danych teleadresowych, jaka 

nastąpi w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod nieaktualne dane teleadresowe, podane w niniejszej 

umowie uważa się skuteczne. 

5.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kalkulację oraz udowodnić, że zmiany wymienione w ust. 1 pkt. 6 – 8 będą wpływały 
na koszt wykonania zamówienia. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 - 8 nastąpi 
na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z 
przedmiotowej zmiany. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega 
sobie prawo do odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie spełniał warunków 
opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami o których mowa w ust. 
1 pkt 6-8 wchodzi w życie z po dokonaniu zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
6. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego 

aneksu do umowy. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, iż integralną część umowy stanowią: 

1) SIWZ, jej modyfikacje i wyjaśnienia; 

2) Oferta Wykonawcy. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

3. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową będą 

regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm), ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), jak również innych ustaw i przepisów 

wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot umowy. 

4. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych 

z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną. 

5. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego.  

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

                      Wykonawca      Zamawiający 

Załącznikami do umowy są:  

1) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

2) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

*** jeżeli dotyczy 

 


