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Umowa nr /2018  

zawarta w dniu … roku w Sulęcinie, pomiędzy  

 

Zakładem Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcinie 

przy ulicy Chrobrego  3,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod 

numerem 0000111094 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział  

Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  kapitał  zakładowy  w  wysokości 196 200,00 zł  

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

Dariusza Kiepurę - Prezesa Zarządu 

 

a 

…………… z siedzibą w …, (…) przy ul. …, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem  KRS  …  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  …,  …  Wydział  Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy  … zł, NIP: … REGON: …, zwaną dalej 

Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

 

……………………. - …………………………….  

……………………. - ……………………………. 

 

Niniejsza  umowa  została  zawarta,  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia     

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), 

 o następującej treści: 

§1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia 

publicznego  pn.:  „Zakup  wraz  z  dostawą  fabrycznie  nowej  zamiatarki  samojezdnej 

przegubowej z dodatkowym osprzętem”  w zakresie  zgodnym  ze  specyfikacją  istotnych  

wraz z udzieleniem gwarancji oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą.   

którego wartość nie 

przekracza 

warunków  zamówienia 

Załącznik nr 7 do SIWZ
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego fabrycznie nową 

zamiatarkę  samojezdną przegubową z dodatkowym osprzętem zgodnie  ze  szczegółowym opisem 

  przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ  (zwane dalej również zamiatarką). 

3. Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  został  określony  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część umowy. 

4. Wykonawca dostarczy wraz z zamiatarką specyfikacje techniczną przedmiotu zamówienia. 

5. Dostarczona zamiatarka musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych 

producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających 

w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 

6. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być 

przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

7. Przedmiot  zamówienia  będzie  dostarczony  wraz  z  instrukcjami  obsługi,  sterownikami, 

oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z tych 

elementów (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej).  

8. Zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być 

przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

§2 Wykonanie umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia  na własny koszt 

i ryzyko, własnym lub obcym transportem, w terminie do … dni kalendarzowych, licząc 

od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …, do godz. 15:00. 

2. Przedmiot zamówienia uważa się za zrealizowany w dacie sporządzenia przez 

Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca w terminie wskazanym w §2 pkt 1 podstawi zamiatarkę kompletnie 

wyposażoną do dyspozycji Zamawiającego w jego siedzibie wraz z kompletem 

dokumentów o których mowa w §2 pkt 6, dokumentami dotyczącymi praw akcesoryjnych 

i kluczykami lub innymi urządzeniami dostępowymi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia  zamiatarki  na czas transportu w sposób 

zgodny ze stosownymi normami technicznymi i zapobiegający ich uszkodzeniu. 

Wykonawca  ponosi  wszelkie  ryzyko  związane  z  uszkodzeniem,  bądź  utratą  przedmiotu 

dostawy w trakcie jego transportu i rozładunku. 

5. Dostawa  zamiatarki  nastąpi  do  miejsca  i  w  ilości  określonej  zgodnie  ze  wskazaniem 

SIWZ oraz niniejszej umowy, do godz. 15:00 Dostawa zostanie potwierdzona protokołem 

dostarczenia zamiatarki, spisanym w dniu jej dostawy, między Zamawiającym 
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a Wykonawcą. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, dlatego 

Wykonawca nie może wraz z protokołem dostarczenia przedmiotu zamówienia dostarczyć 

faktury (faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, jako wystawiona niezgodnie z umową). 

6. Wraz z zamiatarka Wykonawca dostarczy: 

a. książkę gwarancyjną wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO), 

b. instrukcję obsługi w języku polskim, 

c. inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, 

d. indywidualne wyposażenie zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

7. Dostarczona zamiatarka powinna wskazywać taki stan baku, aby światło rezerwy nie było 

zapalone i aby możliwe było jej uruchomienie. 

8. Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego: 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Chrobrego 3, 69 – 200 Sulęcin. 

9. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego, tj. Zakładu Usług

Komunalnych Sp. z o. o. dotyczące obsługi przedmiotu zamówienia, które zostanie 

zakończone wystawieniem certyfikatu potwierdzającego odbycie Szkolenia i kompetencje 

pracowników w zakresie obsługi zamiatarki. 

§3 Procedury odbioru 

1. Zamawiający  przeprowadzi  czynności  sprawdzające  zgodność  przedmiotu  zamówienia 

z ofertą Wykonawcy, niniejszą umową oraz SIWZ i sprawdzi jego prawidłowe 

funkcjonowanie w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia 

jest zgodny z SIWZ, ofertą Wykonawcy i niniejszą umową oraz prawidłowo funkcjonuje 

Zamawiający  i  Wykonawca  podpiszą  końcowy  protokół  zdawczo-odbiorczy  przedmiotu 

zamówienia. 

3. Osoby upoważnione do podpisania protokołów, o których mowa w niniejszej umowie: 

1) po stronie Zamawiającego: Sylwia Baruch 

2) po stronie Wykonawcy: … 

4. Podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu 

zamówienia nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku 

wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa w ust.  1, 

że dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny z postanowieniami SIWZ, niniejszą 

umową  oraz  ofertą  Wykonawcy  lub  nie  funkcjonuje  prawidłowo,  zostanie  sporządzony 

i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym: 
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a. zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

lub  niezgodności  dostarczonego  przedmiotu  zamówienia  z  postanowieniami  SIWZ, 

niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy; 

b. określony  zostanie  termin  i  sposób  usunięcia  stwierdzonych  wad,  nieprawidłowości 

lub niezgodności. 

6. W przypadku gdy wykryte wady okażą się istotne i nieusuwalne, Zamawiający 

niezależnie od innych uprawnień, może zażądać ponownego wykonania wadliwie 

wykonanego przedmiotu odbioru. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego w celu wyznaczenia terminu końcowego odbioru zamiatarki bez wad. 

8. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  stawi  się  do  sporządzenia  lub  podpisania  protokołu 

rozbieżności  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,  Zamawiający  sporządzi  taki 

protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz 

wzywając  go  do  usunięcia  wad  lub  nieprawidłowości  lub  niezgodności  w  terminach 

wskazanych w protokole rozbieżności. 

9. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub 

niezgodności  w  wyznaczonym  terminie  lub  nie  usunie  ich  w  wyznaczonym  terminie, 

Zamawiający może według swego uznania naliczyć karę umowną za opóźnienie 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. 

10. W  terminie  5  dni  roboczych  od  otrzymania  pisemnego  powiadomienia  o  gotowości  do 

odbioru  przedmiotu  umowy  po  usunięciu  wad,  Zamawiający  ponownie  przeprowadzi 

czynności sprawdzające zgodność przedmiotu zamówienia z ofertą Wykonawcy, niniejszą 

umową oraz SIWZ i sprawdzi jego prawidłowe funkcjonowanie. 

11. Dostawa Zamawiającemu, zamiatarki bez wad, wskutek skorzystania przez niego 

z uprawnień  określonych  w  ust. 5  nie  pozbawia  go  prawa  do  żądania  zapłaty  kary 

umownej za opóźnienie w dostawie zamiatarki. 

12. Podstawą  do  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  będzie  podpisany  przez  Strony 

końcowy protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia.  

§4 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udzielenia  Zamawiającemu  na  przedmiot  zamówienia  

określony w §1 pisemnej gwarancji jakości w formie odrębnego oświadczenia oddzielnie 

na  okres  nie  krótszy  niż  24  miesiące.  Okres  gwarancji  liczony  jest  od  daty  podpisania 
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przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje  się wystawić do dostarczonego przedmiotu zamówienia karty 

gwarancyjne,  które  będą  doręczone  Zamawiającemu  w  dniu  sporządzenia  końcowego 

protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia i będą wystawiane z datą 

sporządzenia tego protokołu. 

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją producenta. Świadczenia 

z  tytułu  gwarancji  producenta  muszą  być  realizowane  bezpośrednio  przez  Wykonawcę 

albo przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. 

4. W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  usterek  w  trakcie  trwania  okresu  gwarancji, 

Wykonawca  winien  zapewnić  czas  reakcji  serwisu  w  ciągu ……….h,  licząc  od  przyjęcia 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającego dotyczącego konieczności serwisu. Za 

równoważne z formą pisemną uznaje się wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy 

Wykonawcy. W przypadku szczególnie skomplikowanych napraw – na wniosek 

Wykonawcy – możliwe będzie wydłużenie terminu usunięcia wad, nie dłużej jednak niż 

do 14 dni roboczych, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć sprzęt zamienny. 

5. Wykonawca  oświadcza,  iż  dysponuje/współpracuje  z  co  najmniej  1  stacją  serwisową 

oddaloną  o  nie  więcej  niż  100  km  od  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.,  tj. 

stacją  zlokalizowaną  w  ………  (należy  podać  adres  lokalizacji  stacji  serwisowej)  lub 

posiada  serwis  mobilny.  Na  stacji  serwisowej  Wykonawca  zapewni  pierwszeństwo  dla 

świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek gwarancyjnych na swój koszt, bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

7. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii przez 8 godzin na dobę, w godzinach 

od  7:00  do  15:00,  w  dniach  roboczych  (od  poniedziałku  do  piątku  z  wyłączeniem  dni 

ustawowo wolnych od pracy): 

 a) tel./faks na numer ………. 

 b) mailem na adres: ………. 

8. W  kwestiach  dotyczących  warunków  gwarancji  i  rękojmi,  nieuregulowanych  w  treści 

umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego. 

§5 Sposób finansowania 

1. Zapłata za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  nastąpi przez firmę finansującą w formie  

leasingu operacyjnego: 
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kwotę brutto: ………. PLN 

(słownie: …………. 00/100)  

w tym podatek 23% VAT: ………. PLN  

(słownie: ………… 00/100),  

kwotę netto: ………. PLN 

(słownie: ………….. 00/100). 

2. W kwotę wynagrodzenia zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu  zamówienia,  jakie  będzie  ponosił  Wykonawca,  w  tym  m. in.  podatek  VAT, 

koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, gwarancji oraz 

wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  niniejszą  umową,  SIWZ  i  ofertą  Wykonawcy,  jak 

i ewentualne  ryzyko  wynikające  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć 

w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę 

w zaoferowanej  przez  niego  cenie  nie  będzie  stanowić  podstawy  do  ponoszenia  przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 

Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka związane z przyjętą stawką VAT.  

3. Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania 

umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w SIWZ i niniejszej umowie. 

5. Zapłata  wynagrodzenia  zostanie  dokonana  na  podstawie  faktury,  wystawionej  przez 

Wykonawcę, na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawę do 

wystawienia  faktury  stanowić  będzie  protokół  końcowy  zdawczo-odbiorczy  bez  uwag 

podpisany przez obie strony.   

6. Jeżeli  koniec  terminu  płatności  przypada  na  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy,  albo  na 

inny  dzień,  który  dla  Zamawiającego  jest  dniem  wolnym  od  pracy,  wówczas  termin 

zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada następujący 

nr identyfikacji podatkowej: NIP … oraz nr statystyczny REGON .... 

8. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

4. Fakturę należy wystawić na firmę finansującą zakup w formie leasingu operacyjnego - wybraną   

 przez Zamawiającego.
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§6 Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania umownego  terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

(decyduje data sporządzenia przez Zamawiającego protokołu końcowego zdawczo-

odbiorczego)  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  za  opóźnienie  w  wysokości  0,5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy i to za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W  przypadku  opóźnienia  w  usunięciu  wad/usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub 

w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający naliczy karę umowną za opóźnienie 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy i to 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie tych 

wad/usterek 

3. W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje świadczeń 

z tytułu  gwarancji  albo  wykonuje  je  niezgodnie  z  warunkami  i  terminami  wskazanymi 

w niniejszej umowie, SIWZ i jego ofercie, Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia kary umownej za każdy następny przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonywania  świadczeń  gwarancyjnych,  i  to  w wysokości  10%  kwoty  wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, 

5. Naliczenie  kary  umownej,  o  której  mowa  w  ust.  4  niniejszego  paragrafu  nie  pozbawia 

Zamawiającego prawa do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy 

z Wykonawcą  z  naliczeniem  kary  umownej,  o  której  mowa  w  ust.  3,  jeżeli  przypadek 

nierealizowania obowiązku z tytułu gwarancji powtórzy się 

6. W  przypadku,  jeśli  Wykonawca  odstąpi  od  niniejszej  umowy  z  przyczyn  leżących  po 

stronie  Zamawiającego,  wówczas  Wykonawca  może  żądać  od  Zamawiającego  zapłaty 

kary  umownej  w  wysokości  20%  kwoty  brutto  łącznego  wynagrodzenia  Wykonawcy, 

określonego  w  §5  ust.  1  niniejszej  umowy.  Powyższe  nie  dotyczy  sytuacji  opisanej 

w ust.13 niniejszego paragrafu.   
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7. Zapłata  kary  umownej  nie  wyklucza  dochodzenia  przez  Zamawiającego  naprawienia 

szkód dalej idących, przewyższających wysokość należnych kar umownych. 

8. Zamawiający jest  uprawniony  do  potrącania  kwot  kar  umownych  z  wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9.  Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym 

paragrafie jest niezależne od siebie. 

10. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca utraci wymagane 

w SIWZ zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany 

podwykonawcy udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

na innego podwykonawcę lub realizacji przez Wykonawcę zamówienia siłami własnymi, 

bez przedstawienia przez tego podwykonawcę lub Wykonawcę dowodów nie podlegania 

wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ. 

11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a, odpowiada 

solidarnie z  Wykonawcą  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

12. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

13. Jeżeli  w  niniejszej  umowie  zastrzeżono  na  rzecz  Zamawiającego  prawo odstąpienia  od 

umowy  w  przypadku  jej  niewykonania  albo  nienależytego  wykonania,  Zamawiający 

może odstąpić od niniejszej umowy aż do zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę, 

a także w okresie gwarancji. 

§7 Zmiana statusu prawnego 

Strony  mają  obowiązek  niezwłocznego,  pisemnego  poinformowania  o  wszelkich  zmianach 

swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego  oraz  wskazania  uprawnionego  podmiotu,  który  przejmie  prawa  i  obowiązki 

Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 
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§8 Zmiany umowy 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie 

zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu 

zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

b. zmiana obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy 

zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania 

przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza 

możliwość  zwiększenia  lub  zmniejszenia  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy 

o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową 

wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu 

w życie zmiany jego wysokości; 

c. zmianę  terminów  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z  przyczyn  niezależnych  od 

wykonawcy lub zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności 

wystąpienia siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem  szkody w znacznych rozmiarach)  lub z powodu działania 

osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; 

d. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy, 

zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp; 

e. zmiana podwykonawcy, 

f. zmianę  dotyczącą  dostarczanego  przedmiotu  zamówienia  albo  terminu  realizacji 

przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość zastosowania 

nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub 

technicznych,  niż  te  istniejące  w  chwili  zawarcia  Umowy,  nie  powodujących 

zmiany zawartej umowy, 
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g. zmianę  dotyczącą  dostarczonej  zamiatarki  w sytuacji,  gdy nastąpi  wycofanie 

danego  modelu  (typu,  wersji)  z  produkcji  przez  producenta,  a  dostępny  będzie 

sprzęt o parametrach  nie gorszych  niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że 

nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie danego modelu 

(typu,  wersji)  objętego  przedmiotem  zamówienia  z  produkcji  przez  producenta 

Wykonawca musi pisemnie udokumentować 

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

a. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

b. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

c. Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: 

i. opis propozycji zmiany, 

ii. uzasadnienie zmiany, 

iii. opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

§9 Postanowienia końcowe 

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe 

3. Spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających 

z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, i to 

pod rygorem nieważności. 

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jak i oferta Wykonawcy stanowią 

integralną część umowy. 

6. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności. 

7. Umowa spisana została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY 
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