Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Załącznik Nr 4 do SWZ
(BZP.272.1.4.2021)
-projekt-

UMOWA Nr … /2021
zawarta w dniu ................................ 2021 r. pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą władz
w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym
NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
1. ……………………
- ………………………,
2. ……………………
- ………………………,
przy kontrasygnacie …………………….. - ………………………,
a………………………………… z siedzibą: ………………, zamieszkałym (jeśli dotyczy),
KRS …………… (jeśli dotyczy), posiadającym NIP ……………, REGON
……………………, PESEL (jeśli dotyczy), zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym
przez:
1. ……………………
- ………………………,
2. ……………………
- ……………………….
Strony wspólnie ustalają, co następuje:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym o wartości mniejszej niż 214.000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie pn. „Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach
projektu pn. Wsparcie mobilności mieszkańców Powiatu Karkonoskiego”.
§1
Przedmiot umowy i warunki odbioru
1. Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na dostawie fabrycznie
nowego, nieużytkowanego wcześniej (z dopuszczeniem użytkowania jedynie w zakresie
niezbędnym celem adaptacji dostosowującej do przewozu osób niepełnosprawnych
i przeprowadzenia testu jego poprawnej jazdy – z przebiegiem maksymalnie do 100 km),
bezwypadkowego, technicznie sprawnego oraz wolnego od wad konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego (wraz z wyposażeniem) marki
…………………. model ……………..……… – z przeznaczeniem do przewozu osób
niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Wsparcie mobilności mieszkańców Powiatu
Karkonoskiego”
2. Przedmiot umowy realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym – w związku z realizacją przez Powiat Karkonoski
projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Wsparcie
mobilności mieszkańców Powiatu Karkonoskiego”, w ramach konkursu grantowego dla
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jednostek samorządu terytorialnego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód zgodny z poniższą specyfikacją:
Lp.
1.
2.

Opis
Rok produkcji
Przebieg

3.

Rodzaj pojazdu:

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Silnik
Moc silnika
Pojemność silnika
Napęd
Nadwozie
Emisja spalin CO2 w cyklu
mieszanym zgodnie
z wynikami badań homologacji
pojazdu (g/km)
Emisja zanieczyszczeń: tlenków
azotu, węglowodorów i cząstek
stałych – zgodnie
z wynikami badań homologacji
pojazdu
Zużycie paliwa – zgodnie z
wynikami badań homologacji
pojazdu – w cyklu mieszanym
(l/100 km)
Winda dla wózka inwalidzkiego

10.

11.

12.

13.

Zestaw do montażu wózka
inwalidzkiego

14.

Uchwyt ułatwiający
wsiadanie/wysiadanie
Fotele/siedzenia/pasy

15.

Parametry i wyposażenie
maksymalnie do 100 km
maksymalnie 9-osobowy, przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1
osoby na wózku inwalidzkim – z homologacją do
przewozu osób niepełnosprawnych, spełniający
wymagania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
wysokoprężny
……… KM
……… cm3

………
lakier zwykły, niemetalizowany
……… g/km

EURO ……

… l/100 km

wyposażenie samochodu w atestowaną windę
załadowczą o udźwigu …… kg, posiadającą aktualne
badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego
szyny do mocowania 1 wózka inwalidzkiego w tylnej
części pojazdu
wyposażenie samochodu w dodatkowe atestowane pasy
bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie
osób poruszających się na wózku inwalidzkim – zgodne
z normą ISO 10542-2
uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie do/z
przestrzeni pasażerskiej
II i III rząd foteli niezależnie regulowany
i demontowany (szybki montaż, jeśli jest możliwość to
szyna przesuwna)
wszystkie siedzenia wyposażone
w 3-punktowe pasy bezwładnościowe
podwójne siedzenie pasażerskie z przodu
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zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich
siedzeniach
czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy
przesuwne, przeszklone prawe drzwi boczne
drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane na boki
dodatkowy stopień przy drzwiach bocznych,
prowadzących do części pasażerskiej
oznaczanie progów kolorami kontrastowymi

16.

Drzwi/progi

17.

Szyby

całkowite przeszklenie pojazdu – szyby termoizolacyjne

18.

Zabezpieczenia

19.

Systemy

20.

Poduszki powietrzne

21.
22.
23.
24.
25.

Osłona przeciwsłoneczna
Klimatyzacja
Wentylacja
Oświetlenie
Podłoga

26.

Koła/opony

Immobiliser
centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
ABS
ESP
wspomagania parkowania – czujniki tylne
wspomaganie układu kierowniczego
poduszki przednie – w pierwszym rzędzie siedzeń dla
kierowcy i pasażerów
dla kierowcy i pasażerów
obejmująca całość pojazdu
wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy
w podsufitce
wykonana z pokrycia antypoślizgowego i łatwo
zmywalnego
4 opony letnie + 4 felgi z kołpakami, 4 opony zimowe
+ 4 felgi z kołpakami (zalecane przez producenta
samochodu) – zostaną zamontowane w samochodzie
stosownie do pory roku
koło zapasowe pełnowymiarowe

27.

Światła

28.

Dodatkowe funkcje i elementy

29.

Radio

30.

Akcesoria

31.

Oznakowanie pojazdu

do jazdy dziennej włączane automatycznie
trzecie światło stop + światło przeciwmgielne tył
gniazdo 12V w kabinie
zamykany schowek w desce rozdzielczej
sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych
światłach
z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, sterowane
z kierownicy
komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy,
gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik
2 naklejki „inwalida” według obowiązujących
przepisów oraz naklejka (do oklejenia) zawierająca
informacje o dofinansowaniu ze środków PFRON –
dostarczona przez Zamawiającego

4. Dostarczony samochód musi być dopuszczony do ruchu zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)
i zapewniać przewożenie maksymalnie 9 osób (kierowca + 8 pasażerów) oraz być
przystosowany do przewozu co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego
przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra – w godzinach między 8:00 a 14:00
w dni robocze od poniedziałku do piątku. Samochód musi być kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych oraz wykonawczych. Wraz z samochodem Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania
i ubezpieczenia samochodu przez Zamawiającego. Dokładny termin dostawy (dzień
i godzina) zostanie uzgodniony z pracownikiem Zamawiającego (tj. ………………………,
tel.: ………, e-mail: ……) z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem – przy czym termin
dostawy (co do daty) nie może przekroczyć terminu określonego w § 2 ust. 1.
6. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony pisemnym protokołem zdawczoodbiorczym, wymagającym podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy. Przed dokonaniem odbioru upoważniony przedstawiciel Zamawiającego
sprawdzi zgodność odbieranego samochodu pod względem zgodności z zapisami
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz ofertą Wykonawcy. Protokół
zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze stron.
7. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z SWZ i ofertą, Wykonawca
zobowiązany będzie niezwłocznie dokonać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny
z SWZ i ofertą, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin dostawy samochodu nie może
przekroczyć terminu określonego w § 2 ust. 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia
zgodnego z SWZ oraz ofertą skutkować będzie podpisaniem protokołu zdawczoodbiorczego.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu (np. załadunek, przewóz, rozładunek
pojazdu) oraz odpowiada za bezpieczeństwo dostarczanego samochodu – do momentu
protokolarnego odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
9. Wykonawca – wraz z samochodem – przekaże Zamawiającemu co najmniej:
1)
dwa komplety kluczyków;
2)
instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem
na język polski (dopuszcza się formę elektroniczną);
3)
książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu lub
w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej przez Wykonawcę
wydanie książki nie jest obligatoryjne;
4)
książkę przeglądów serwisowych lub w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy
serwisowej przez Wykonawcę wydanie książki nie jest obligatoryjne;
5)
wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (dopuszcza się formę elektroniczną);
6)
świadectwo zgodności WE;
7)
wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu;
8)
dokumenty potwierdzające rejestrację zamontowanej w pojeździe windy w Urzędzie
Dozoru Technicznego;
9)
wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu przez
Zamawiającego – zgodnie z założeniem, że pojazd jest maksymalnie 9-osobowy
i służy do przewozu osób niepełnosprawnych.
10. Wykonawca gwarantuje, że przekazane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
umożliwią rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku
niemożności zarejestrowania samochodu, w szczególności z uwagi na niespełnianie przez
pojazd warunków technicznych w zakresie emisji spalin według obowiązujących norm,
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Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
i niedokonania płatności z tytułu realizacji umowy na podstawie wystawionej faktury VAT,
natomiast Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu na własny
koszt.
11. Ze strony Zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy jest/są:
1)
……………, tel. ……………
2)
……………, tel. ……………
12. Wykonawca wyznacza do kontaktowania się z Zamawiającym w zakresie realizacji
przedmiotu umowy: ……………………, tel. ……………
13. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji dostawy zostały
określone w SWZ, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik
Nr 3 do SWZ oraz ofercie Wykonawcy, co do których strony oświadczają, że są w ich
posiadaniu.
§2
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia …… (zgodnie
z terminem zaoferowanym przez wybranego Wykonawcę; maksymalny termin – do dnia 25.06.2021 r.).
2. Przez termin realizacji przedmiotu zamówienia uważa się dzień dostawy kompletnego
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego i podpisania przez przedstawicieli
stron bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
3. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy,
ponowi Wykonawca.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy – zgodnie
z ofertą – w wysokości:
- wartość netto ................................................. zł
- plus podatek VAT … % ................................. zł
- wartość brutto ................................................. zł
słownie brutto: ……………………………………………
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą należność jaką
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy, w tym wszelkie
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy,
w szczególności: cenę samochodu, koszty dostawy, a także inne koszty towarzyszące,
w tym należne opłaty i podatki.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej na: Powiat
Karkonoski, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48.
4. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy
samochodu fakturę VAT zgodną pod względem ilościowym i jakościowym z wykonaną
dostawą. Termin płatności za dostarczony przedmiot umowy wyniesie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku
różnic pomiędzy fakturą, a ceną zawartą w umowie, upływ wyżej wymienionego terminu
ulega zawieszeniu do momentu wyjaśnienia różnic.
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5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność
na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy: ………………………………… (rachunek
wskazany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów).

6. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności określonych
w umowie, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.
7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, Wykonawca wskazuje jako
adres PEF Zamawiającego NIP Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, tj.: 6112265072.
§6
Gwarancja i przeglądy
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (bez limitu przebiegu kilometrów)
w odniesieniu do samochodu osobowego, o którym mowa w § 1:
1) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne (gwarancja
mechaniczna) – … lat/lata;
2) na perforację blach nadwozia – … lat;
3) na powłoki lakiernicze – … lat/lata;
4) na windę dla osób niepełnosprawnych (zamontowaną w samochodzie) – … lat/lata.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w samochodzie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego,
jak i wszystkie inne wady wykryte podczas eksploatacji pojazdu oraz uszkodzenia powstałe
w trakcie jego użytkowania.
4. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas liczony od momentu zgłoszenia
samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
5. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dostarczonego samochodu.
6. O wadzie samochodu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w formie pisemnej lub
elektronicznej.
7. W okresie gwarancji wszelkie koszty naprawy pojazdu, w tym koszty materiałów i części
zamiennych, z wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu
zużyciu, ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych wad samochodu,
jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji. Termin usunięcia wad zostanie
ustalony między stronami – w zależności od wielkości lub złożoności wady.
9. Przeglądy samochodu wymagane na warunkach gwarancyjnych wykonywane będą
nieodpłatnie.
10. W celu wykonania przeglądu oraz naprawy gwarancyjnej, Zamawiający dostarczy
samochód do wybranego autoryzowanego serwisu, spośród wskazanych w wykazie
punktów serwisowych na terenie Polski, przekazanym przez Wykonawcę wraz
z samochodem.
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§7
Kary umowne
1. Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach
i wysokościach:
1)
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących
przypadkach:
a) w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym wykonaniu
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1;
b) w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub braków
przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
za wady, licząc od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO jako termin
usunięcia wad lub braków;
c) w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1, za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron na skutek
okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA – z wyłączeniem
przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.
2) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10 %
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w razie odstąpienia
od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za które
odpowiada ZAMAWIAJĄCY – z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 8
ust. 1 pkt 1.
3.
Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej
umowy, wynosi 60 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4.
Strony uzgadniają, że ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącania kar umownych
z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.
5.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
6.
Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych,
termin płatności będzie nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty
kar umownych.
7.
Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania WYKONAWCY.

1.

§8
Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia
powzięcia o tym wiadomości;
2) jeżeli Wykonawca – z przyczyn za które bezpośrednio odpowiada, w tym
wynikających z zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy – nie zrealizował dostawy
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przedmiotu umowy w ustalonym między stronami terminie – w trybie
natychmiastowym;
3) jeżeli przekazane przez Wykonawcę dokumenty uniemożliwiają zarejestrowanie
pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności z uwagi na
niespełnianie przez pojazd warunków technicznych w zakresie emisji spalin według
obowiązujących normy – w trybie natychmiastowym.
W razie odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, WYKONAWCA
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy – pod
warunkiem, że zrealizowana część umowy nadaje się do odbioru jako wykonana w sposób
należyty. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY za zrealizowaną
część umowy zostanie ustalona procentowo, biorąc pod uwagę zakres zrealizowanego
zadania w stosunku do całości jaka miała zostać wykonana.
Przez odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od umowy na podstawie przesłanek wskazanych
w ust. 1 pkt 2-3, rozumie się odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada WYKONAWCA.
W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, pozostają
w mocy dotychczasowe świadczenia stron, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisy § 6 i § 7 stosuje
się.
§9
Zmiany w umowie
Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455
ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy –
w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku
od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, określona w umowie wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów
dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
– w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych
przepisów.
Zmiana, o której mowa w ust. 2, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny,
uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby lub
konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie
zmiany w umowie. Każda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy
dotyczącej wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy
wniosek o dokonanie zmiany nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 2, nie wpływa na zmianę terminu
realizacji przedmiotu umowy.
Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:
1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy
ze strony Zamawiającego – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
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2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych
teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy,
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 5.
Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
§10
Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Tym samym Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
podwykonawców, jak za swoje własne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy
będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy prac:
……………………………………………………………………………….
Pozostały
zakres prac Wykonawca wykona własnymi siłami.

albo
4. Na dzień podpisania umowy Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot
umowy bez udziału podwykonawców.
5. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest
podać Zamawiającemu – w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) – nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację
przedmiotu niniejszej umowy – jeżeli są już znani.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa
w ust. 5, a także do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
przedmiotu umowy.
§11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp
oraz Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku sporu strony ustalają, że rozstrzygał go będzie sąd właściwy dla
Zamawiającego.
3. Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału
– w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

