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Wzór umowy 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr ……./...... 

 

Zawarta w dniu …………………………. pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie  
ul. Wesoła 7, wpisanym do rejestru przedsiębiorców zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego,nr KRS  0000035448, NIP 784-10-07-866, REGON 630967846 
reprezentowanym przez: 
Piotra Stasiaka - Prezesa Zarządu Spółki, 
Wojciecha Gulczyńskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
Umowa została zawarta z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego - Zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych, 
niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MIDI, w ramach projektu „Budowa 
systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi”. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych, 
ekologicznych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MIDI, 
napędzanych silnikiem diesla, jednej marki, jednego typu i wersji, 
przystosowanych do osób niepełnosprawnych, przeznaczonych do 
wykonywania przewozów osóbw publicznej komunikacji miejskiej. 

2. Przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną 
ofertą z dnia ……………………………i odpowiada wymogom Polskich Norm, posiada 
wymagane prawem atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i inne niezbędne 
dokumenty. 

3. Dostarczone autobusy będą spełniały następujące warunki: 
a) autobus powinien spełniać wszystkie wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
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wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), wydanym na 
podstawie art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo 
homologacji wraz załącznikami oferowanego typu pojazdu wydane przez 
właściwego ministra, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r.  
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich 
przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475), które 
wraz z załącznikami musi być bezwzględnie dołączone do oferty, 

b) będą spełniały co najmniej normy EURO 6 w zakresie emisji CO2 oraz 
zanieczyszczeń: będą charakteryzowały się zużyciem energii maksymalnie 
10.080.000 MJ dla przebiegu pojazdu 800 000 km, 

        c)  powinny być fabrycznie nowe tzn. wyprodukowane w 2018 r. i posiadać 
dokument wystawiony przez akredytowaną/uprawnioną jednostkę,  
na podstawie którego będzie oceniany poziom emisji substancji toksycznych.  

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wraz z odbiorem pierwszego autobusu 
udzieli zamawiającemu uprawnień do dokonywania bieżących obsług i napraw 
oraz dostarczy: 

         a) kompletne urządzenie diagnostyczne umożliwiające przeprowadzanie 
pełnej diagnostyki całego pojazdu, silnika, układów pojazdu w tym 
magistrali CAN, pulpitu kierowcy oraz układu sterowania drzwiami,   

b) urządzenie dedykowane do diagnostyki:  
   - układu hamulcowego w tym: układu zapobiegającego poślizgowi kół 

podczas hamowania, układu zapobiegającego poślizgowi kół podczas 
zwiększania prędkości, systemu zmniejszającego czas narastania siły 
hamowania, 
- układu poziomowania nadwozia,  
- układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, 

c)kompletny zestaw narzędzi specjalistycznych niezbędnych  
do wykonywania obsług technicznych i napraw gwarancyjnych  
i pogwarancyjnych pojazdów 

Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji oprogramowania urządzeń 
diagnostycznych co najmniej przez okres trwania udzielonej gwarancji  
na autobusy.  

5. Wykonawca przekaże w ramach umowy wymaganą dokumentację techniczną  
w języku polskim w ilości:  
a) instrukcja obsługi dla kierowcy (w formie elektronicznej i papierowej) 

- 2 sztuki na każdy autobus,  
b) książka gwarancyjna - 1 sztuka na każdy autobus,  
c) instrukcja naprawy  (w formie elektronicznej i papierowej) - 2 sztuki na każdą 

partię dostawy, 
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d) aktualny katalog części zamiennych występujących w autobusie w wersji 
papierowej i elektronicznej oraz Wykonawca zapewni ich bieżące 
aktualizowanie,  

e) schematy instalacji (elektrycznych, pneumatycznych, układu hamulcowego, 
chłodzenia, kierowniczego i innych) w wersji papierowej i elektronicznej -  
2 sztuki na każdą partię dostawy. 

f) katalog części zamiennych w zakresie części, których Wykonawca nie jest 
producentem, musi zawierać nazwę producenta części wraz z oznaczeniem 
przez niego stosowanym i jego numerem katalogowym, Wykonawca wskaże 
tryb i miejsce zaopatrywania w części zamienne, z zastrzeżeniem, że części 
zamienne do oferowanych autobusóww okresie gwarancji muszą zostać 
dostarczone Zamawiającemu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od 
zgłoszenia (w przypadkach konieczności wystąpienia napraw 
gwarancyjnych, możliwych do  wykonania w siedzibie Zamawiającego, 
Wykonawca podejmie naprawę w czasie nie  dłuższym niż 48 godzin od 
zgłoszenia). 

g) Wykonawca dołączy rysunki techniczne: gabaryty zewnętrzne we wszystkich 
rzutach oraz rzut pionowy z rozplanowaniem wnętrza oferowanego pojazdu, 
poda dokładny opis techniczny podzespołów stosowanych w pojeździe, 
Wykonawca zobowiązuje siędo zabezpieczenia części zamiennych przez 
okres, co najmniej 15 lat. 

6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przeszkoli min. 8 pracowników 
Zamawiającego w zakresie obsług oraz napraw dostarczonych autobusów  
w tym 4 w zakresie poszerzonym o kompleksową obsługę oferowanych 
urządzeń do diagnostyki. Szkolenie pracowników Zamawiającego 
przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego przy wykorzystaniu 
autobusów będących przedmiotem dostawy. Terminy szkoleń zostaną 
uzgodnione z Zamawiającym niezwłocznie po dostawie pierwszej partii 
autobusów. 

7. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych  
z realizacją umowy, w tym podpisywania dokumentów zdawczo - odbiorczych 
są: 

a) Po stronie Zamawiającego: 
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 

b) Po stronie Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………..    

    …………………………………………………………………………………….. 
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§ 2 
Termin realizacji i warunki odbioru przedmiotu umowy 

1. Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 będzie następować partiami, 
wg następującego harmonogramu: 
a) w terminie do 28.02.2018 r. (maksymalny termin dostawy) – 4 autobusy, 
b) w terminie do 31.05.2018 r. (maksymalny termin dostawy) – 4 autobusy, 
c) w terminie do 30.09.2018 r. (maksymalny termin dostawy) – 4 autobusy. 

2. Przekazanie autobusów Zamawiającemu nastąpi w siedzibie Zamawiającego  
tj. Gniezno, ul. Wesoła 7. Odbiór może odbywać się wyłącznie w dni robocze  
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. 

3. Za termin dostawy uważa się przekazanie autobusu Zamawiającemu 
protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy, 
zgodnie z jej zapisami, który stanowi załącznik do nr 1 do niniejszej umowy. 

4. W dniu odbioru pierwszej partii autobusów Wykonawca przekaże dokumentację 
techniczną, instrukcje obsługi, niezbędne urządzenia, oprogramowanie  
do urządzeń wmontowanych w autobusach lub przekazanych osobno zgodnie  
z protokołem zdawczo – odbiorczym. 

5. Z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, autobusy 
zostają oddane Zamawiającemu w wyłączne fizyczne władanie i stają się 
własnością Zamawiającego. 

6. Odbiory techniczne poszczególnych autobusów i innych składowych 
zamówienia odbędą się w siedzibie Wykonawcy na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę również 
zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie pisemnych 
protokołów zdawczo – odbiorczych, sporządzonych przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiory techniczne autobusów 
polegać będą na weryfikacji zgodności ich wykonania i funkcjonowania  
z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Ocenie będzie podlegała także jakość 
wykonania autobusu i jego elementów. Odbiory techniczne poszczególnych 
autobusów, w tym próby techniczne autobusów i poszczególnych elementów 
ich wyposażenia odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Całkowita realizacja zamówienia zostanie potwierdzona przez Strony  
w protokole końcowym. 

§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za realizację przedmiotu umowy o którym mowa w §1 pkt 1 Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………………………………. zł brutto,  
w tym: 
a) wynagrodzenie netto - ………………………………………… zł, 
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b) kwota podatku VAT - …………………………………………….zł, przy stawce podatku VAT - 
………………………… % 

2. Cena jednego autobusu wynosi ……………………………. zł brutto, w tym: 
a) cena netto - ………………………………………… zł, 
b) kwota podatku VAT - …………………………………………….zł, przy stawce podatku VAT - 

………………………… %. 
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie ustalonej w ust. 1 w 

częściach odpowiadających dostawom na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Podstawa do wystawienia faktury będzie podpisany przez 
upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Zamawiającego protokół 
odbioru przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części. 

4. Zapłata faktury nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego. Dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego uznaje się za datę zapłaty.  

5. Należny z tytułu dostawy przedmiotu umowy podatek od towarów i usług (VAT) 
zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z przepisami obowiązującymi na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zmiany ustawowej stawki 
podatku VAT, ceny brutto oraz stawki podatku VAT określone w ofercie 
przetargowej Wykonawcy ulegną odpowiedniej zmianie w taki sposób,  
aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały niezmienione. Powyższa zmiana 
nie stanowi zmiany umowy.  

 
§ 4 

Gwarancja i serwis, licencja, rękojmia za wady 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres: 

a) na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu 
nadwozia i podwozia – ………. 

b) na powłoki lakiernicze –  …….. 
c) na cały autobus –  …………….. 

dopuszcza się wyłączenie z gwarancji: żarówek, bezpieczników, szkła przy 
uszkodzeniach mechanicznych, wkładów filtrów, materiałów 
eksploatacyjnych (takich jak oleje, smary) ogumienie po przebiegu 
150.000 km,. normalnie zużywające się tarcze hamulcowe, amortyzatory 
(poza wadami technicznymi) i pióra wycieraczek. 

2. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru partii dostawy przekaże     
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia, 
wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego 
żadnych zobowiązań finansowych. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia 
wszelkich wad w przedmiocie zamówienia, które ujawnią się w okresie gwarancji  
i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek elementu 
przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 
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4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie przed upływem tego 
terminu. 

5. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi  
za wady fizyczne przedłuża się do okresu gwarancji na cały autobus  
tj. 36 miesięcy. 

6. Termin usunięcia wad wynosi 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach: 

a) Wykonawca wskaże tryb i miejsce zaopatrywania w części zamienne,  
z zastrzeżeniem, że części zamienne do oferowanych autobusów  
w okresie gwarancji muszą zostać dostarczone Zamawiającemu  
w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia; 

b) w przypadkach konieczności wystąpienia napraw gwarancyjnych, możliwych 
do wykonania w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca podejmie naprawę  
w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu autoryzacji  
w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług 
oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych zakupionych autobusów. 

8. Wykonawca udziela na czas nieokreślony licencji niewyłącznej na 
oprogramowanie wymienione w szczegółowym opisie zamówienia,  
na wszelkie urządzenia stanowiące wyposażenie przedmiotu umowy oraz 
oprogramowania diagnostycznego umożliwiającego pełna diagnostykę 
dostarczonych autobusów i zamontowanych w nich podzespołów. Licencja 
zostaje udzielona w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej 
umowy.  
Udzielona licencja na oprogramowanie uprawnia Zamawiającego do 
korzystania z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych 
do wykonania diagnostyki i naprawy zakupionych autobusów. 
Udzielenie licencji obejmuje również prawo do udzielania sublicencji  
w przypadku udzielenia innemu podmiotowi wykonania obsługi lub zbycia 
autobusu. 

9. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu stanowią załącznik nr 3  
do niniejszej umowy i spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 

§ 5 
Zabezpieczenie wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy, zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia brutto, 
określonego w § 3 ust.1 Umowy tj. w kwocie ……………………….. zł (słownie: 
………………………………) w formie …………………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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3. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy nie wymaga 
sporządzenia aneksu, wymaga jednak pisemnej zgody Zamawiającego i musi 
być dokonanaz zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
innej niż pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania 
przez Zamawiającego, przedłużał ważność zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, aż do czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym. Jeżeli wykonawca nie przedłuży ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 14 dni przed upływem 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas zamawiający 
jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem 
przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia pod warunkiem, że zostało ono należycie wykonane, czego 
potwierdzeniem będzie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy 
przedmiotu umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia. 

6. Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia w 15 dniu od upływu ostatniego  
z okresów rękojmi za wady. 

7. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy polisę od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związaną  
z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000 PLN  
(słownie: pięć milionów złotych); polisa powinna być ważna przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

§ 6 
Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej: 
a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji danej partii zamówienia, określonego 

w § 2 ust. 1 w wysokości 2% wartości ceny brutto niezrealizowanej części 
dostawy, 

b) za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy dokumentacji naprawczej  
i obsługowej w języku polskim lub urządzeń, oprogramowania, przyrządów  
i aparatury diagnostycznej w związku z udzieloną autoryzacją, w terminach 
tam określonych, w wysokości 1% całkowitej realizacji wartości brutto 
zamówienia, określonego w § 3 Umowy, 

c) z tytułu dostarczenia autobusu z wadą - w wysokości 15% wartości brutto, 
którego wada dotyczy, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 25% wartości brutto przedmiotu umowy, 
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e) za nieterminowe dostarczenie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej,  
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związaną z przedmiotem 
zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000 PLN, 
z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, 

f) za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków Wykonawcy w ramach 
rękojmi lub gwarancji w wysokości 1% całkowitej wartości brutto 
zamówienia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

3. Karę umowną Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia 
przysługującemu Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, albo żądać ich zapłaty przez Wykonawcę.  

 
 

§ 7 
Zmiany umowy, odstąpienie, rozwiązanie 

 
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje, 

możliwość zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych 
przypadkach: 
a) możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) lub nałożeniem innych obciążeń publiczno-
prawnych związanych z asortymentem będącym przedmiotem umowy, 

b) zmiany trybu dostarczania i odbioru przedmiotu umowy, 
c) zmiany osób uprawnionych do kontaktowania się, 
d) zmiany rzutujące na termin wykonania umowy to opóźnienie wynikające  

z działania sił natury uznanych za klęskę żywiołową, 
e)  zmiany w kompletacji przedmiotu umowy, wynikające z konieczności 

dostosowania go do aktualnych wymagań zamawiającego spowodowane  
w szczególności postępem technicznym, modernizacją autobusu przez 
producenta lub koniecznością dostosowania przedmiotu umowy do 
zmieniających się wymagań na podstawie obowiązujących przepisów 
prawnych, 

f) zmiany zapisów w umowie serwisowej, jeżeli zmiany te wynikają z postępu 
technicznego, modernizacji autobusu przez producenta, 

g) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć, w chwili 
zawarcia niniejszej umowy, a mających charakter zmian nieistotnych,  
tzn. takich, o których wiedza na etapie postepowania o udzielenie zamówienia 
nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na 
wynik postępowania. 
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2.    Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy należy opisać w protokole 
konieczności dokonania zmian, w którym określa się stronę wnioskująca  
o dokonanie zmiany. 

3.     Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca narusza 
postanowienia Umowy, SIWZ, zwłaszcza dotyczące jakości oferowanego 
przedmiotu umowy, powodując tym utratę zasadniczej korzyści, jakie miały być 
osiągnięte z wyniku jego realizacji. 

4.     W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, 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 tych okolicznościach; wówczas Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania partii umowy. 

5.      Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli: 
          a) Wykonawca nie dotrzymuje terminu wynikającego z realizacji dostawy, 
          b) Wykonawca zaniechał realizacji zamówienia, 

c) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 

  d) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił 
zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku    
niedostarczenia polisy OC, z upływem jej ważności.  

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Realizacja niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców może odbywać się 

tylko za pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  Wykonawca 
jest zobowiązany przedłożyć, na każde żądanie Zamawiającego umowę  
z podwykonawcą określającą pełen zakres powierzonych czynności. Zmiana 
podwykonawcy nie wymaga dla swojej skuteczności zmiany umowy w formie 
aneksu. 

3. W przypadku powierzenia podwykonawcy do wykonania części niniejszej 
umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania lub 
zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powołał się w celu udzielenia zamówienia, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać, że inny podwykonawca lub sam Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu niż był wymagany dla 
udzielenia zamówienia. (zapis aktualny w przypadku, gdy Zamawiający dokona 
wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie). 
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§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień Umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
Załącznik nr 1 - SIWZ i dokumentacja przetargowa, 
Załącznik nr 2 - polisa OC, 
Załącznik nr 3 - umowa gwarancyjno-serwisowa,  
Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo – odbiorczy. 
 

 


