Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o Zamówieniu

PZOL.ZP.262.1.2020

wzór umowy

Umowa nr PZOL/ZP/263/…/2020
stanowiąca wynik postępowania o udzielenia zamówienia w trybie ogłoszenia o zamówieniu
na stronie internetowej na świadczenie usługi „odbiór i przekazanie do zagospodarowania
odpadów komunalnych z Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu”
zwarta w dniu……………. 2020 r. pomiędzy
Powiatowymi Zakładami Opiekuńczo-Leczniczymi w Grojcu, wpisanymi do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015909, NIP: 549–16–69-659, REGON: 000298301
reprezentowanymi przez:
lek. med. Marię Wilgus –Dyrektora PZOL
zwanymi dalej „Zamawiającym”
a
Firmą ……………………………….……………..…………………………………………….
z siedzibą ……………………………………………………………………………………….,
wpisaną do KRS ………………………................. pod numerem …………………………….,
NIP …………………….., Regon ………………….. reprezentowaną przez:
1. – ……………………………
2. -……………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Zakres przedmiotowy umowy
1.

2.

3.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi „odbiór i przekazanie do zagospodarowania
odpadów komunalnych z Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu”
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do umowy.
Strony ustalają ilość odpadów komunalnych na około:
1) 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 120 m3
2) 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - 2 Mg (około 2 odbiory w roku)
3) 16 02 14 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
- 330 kg
4) 20 01 39 - segregowane odpady: tworzywa sztuczne (plastik i metal) - 72 m3
5) 20 01 02 - segregowane odpady: szkło - 24 m3
6) 20 01 01 - segregowane odpady: papier i tektura
- 24 m3
Wskazana ilość ma charakter jedynie szacunkowy i pomocniczy, nie określa
zobowiązania Wykonawcy, który winien umowę realizować w okresie na jaki została
zawarta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia, jeżeli jego
indywidualne potrzeby będą mniejsze od przewidywanych.

Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia usług
stanowiących przedmiot umowy.
5. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane z odbiorem
i przekazaniem do zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzące z następującej
lokalizacji: 32-615 Grojec, Al. Ogrodowa 1.
6. Zakresem umowy są objęte następujące kody odpadów wytwarzanych przez
Zamawiającego:
1) 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
3) 16 02 14 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
4) 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03*);
5) 16 02 13 - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12;
6) 20 01 39 - segregowane odpady: tworzywa sztuczne (plastik i metal);
7) 20 01 02 - segregowane odpady: szkło;
8) 20 01 01 - segregowane odpady: papier i tektura.
7. Strony oświadczają, że realizując niniejszą umowę będą postępować zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze
zm.), postanowieniami przepisów ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1579) zapisami aktów wykonawczych wydanych do ww. ustaw,
aktualnymi przepisami wydanymi przez Radę Gminy w Oświęcimiu, przepisami
Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa. W
szczególności wymaga się, aby odbiór odpadów komunalnych był realizowany przy
pomocy specjalistycznego środka transportu wyposażonego w legalizowane urządzenie
wagowe celem umożliwienia Zamawiającemu wykonania czynności wspólnego ważenia
odpadów w trakcie odbioru.
8. Wykonawca, zobowiązuje się do wykonywania usługi z należytą starannością, przy
uwzględnieniu charakteru prowadzonej działalności i przy zachowaniu obowiązujących
w tym zakresie przepisów higieniczno-sanitarnych wraz z uporządkowaniem terenu
wokół miejsca usytuowania pojemników.
9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany do napraw, systematycznych
konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych
pojemników.
10. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego w trakcie odbioru odpadów
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4.

1.
2.

3.

4.

§2
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, środki transportu, urządzenia
i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, za co
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną i prawną wobec organów kontroli.
Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego odpady będą przekazywane
do zagospodarowania (poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie
z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska. Wykonawca
zobowiązany będzie ponadto do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji
przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.
Wykonawca oświadcza, że pojazdy stosowane do przewożenia odpadów spełniają
wymagania obowiązujących przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia

07.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1742).
5. Wykonawca oświadcza, że osoby zajmujące się przewozem odpadów komunalnych są
wykwalifikowane, dysponujący odpowiednią wiedzą i uprawnieniami oraz odpowiednio
przeszkolone.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania usługi. Kontrole te
przeprowadzać będą osoby upoważnione przez Zamawiającego.
7. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wykonaniem usługi ze strony Zamawiającego pełnić
będzie pracownik wyznaczony przez Zamawiającego.
8. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu Umowy zgłaszane
będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną/faksem.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem aktualne
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu odpadów
komunalnych oraz zobowiązuje się posiadać takowe zezwolenie przez cały okres
obowiązywania umowy. W przypadku braku ważnych i aktualnych pozwoleń,
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kar finansowych nałożonych na
Zamawiającego z tego tytułu przez wszelkie instytucje kontrolne w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia na transport i zbieranie odpadów Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu nowe zezwolenie, pod
rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa warunki,
umożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy, w tym odnoszące się do odbioru
i transportu odpadów powstających u Zamawiającego oraz uzyskał wymagane decyzje
właściwego organu uprawniającego na prowadzenie działalności w zakresie
umożliwiającym wykonanie niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.

§3
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej
i elektronicznej) na odbiór odpadów komunalnych wskazanych w § 1 ust. 6 pkt. 1 oraz
w § 1 ust. 6 pkt. 6 – 8 na okres trwania umowy. Harmonogram na okres objęty umową
Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do dnia podpisania niniejszej umowy.
Odpady wskazane w § 1 ust. 6 pkt. 1 będą odbierane co najmniej dwa razy w miesiącu.
Strony dopuszczają możliwość dodatkowych odbiorów na telefoniczne lub mailowe
zgłoszenie Zamawiającego, w terminie do trzech dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
Dowodem odbioru usługi jest dokument „karta przekazania odpadu” wg aktualnie
obowiązujących przepisów prawa i wzorów dokumentów.
Odpady wskazane w § 1 ust. 6 pkt. 2 - 5 będą odbierane w zależności od potrzeb, na
telefoniczne lub mailowe zgłoszenie Zamawiającego, w terminie do trzech dni roboczych
licząc od dnia zgłoszenia.
Zamawiający przygotuje przeznaczoną do odbioru partię odpadów w miejscu
umożliwiającym dokonanie ich załadunku na środek transportu przystosowany do
transportu tych odpadów.
Odpady wskazane w § 1 ust. 6 pkt. 6 – 8 będą odbierane co najmniej dwa razy
w miesiącu.
Strony dopuszczają możliwość dodatkowych odbiorów na telefoniczne lub mailowe
zgłoszenie Zamawiającego, w terminie do trzech dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
Dowodem przekazania odbioru usługi jest dokument „karta przekazania odpadu” wg
aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wzorów dokumentów.

Do zbierania odpadów wskazanych w § 1 ust. 6 pkt. 1 stosowane będą pojemniki
dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę: 1 x pojemnik o poj. 5000L.
6. Do zbierania odpadów wskazanych w § 1 ust. 6 pkt. 6 - 8 stosowane będą pojemniki
dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę: 3 x pojemnik o poj. 1100L.
7. Strony ustalają rzeczywisty odbiór odpadów, wynikający z ilości/pojemności
opróżnionych pojemników oraz wagi odpadów, w oparciu o wskaźniki cenowe określone
w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
8. Dowodem odbioru usługi jest dokument „karta przekazania odpadu” wg aktualnie
obowiązujących przepisów prawa i wzorów dokumentów. Wykonawca wskaże w niej
poszczególne rodzaje odpadów – mieszane, segregowane oraz miejsce ich
unieszkodliwiania.
9. Odpady komunalne będą ważone w siedzibie Zamawiającego w obecności pracownika
Wykonawcy oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego i na podstawie tych
danych wystawiona będzie faktura.
10. W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkową usługę
odbioru odpadów komunalnych, warunki tak realizowanego odbioru będą uprzednio
uzgadniane przez Strony drogą telefoniczną lub mailową.
11. W razie niemożności zrealizowania odbioru w terminie uprzednio uzgodnionym przez
Strony, Wykonawca winien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego,
wskazując powody niedochowania terminu oraz wskazując proponowany termin
zastępczy. W przypadku braku możliwości akceptacji terminu zastępczego Zamawiający
może warunkowo wyrazić zgodę na wykonanie czynności odbioru w zastępstwie
Wykonawcy przez inny uprawniony podmiot lub zlecić we własnym zakresie wykonanie
danego odbioru przez inny uprawniony podmiot na koszt Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru każdorazowo całości zgromadzonych odpadów,
niezależnie od ich ilości.
5.

1.

2.

§4
W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przed rozpoczęciem realizacji usługi do dostarczenia na swój koszt pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów:
a) Pojemnik o pojemności co najmniej 5000 litrów – 1szt.
b) Pojemnik o pojemności co najmniej 1100 litrów – 3szt.
2) dostarczenia na swój koszt każdorazowo na wymianę pojemników, które zostały
uszkodzone lub zniszczone, a wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1);
3) odbioru odpadów, które następować będzie specjalnie do tego celu
przystosowanym transportem Wykonawcy zgodnie z przepisami obowiązującymi
w zakresie transportu odpadów komunalnych;
4) przekazania odpadów do miejsca zagospodarowania;
5) utrzymanie porządku w obszarze swojej działalności;
6) informowania niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach
zaistniałych w związku ze świadczeniem usług, które w opinii Wykonawcy:
a) stanowią uchybienia, sprzeczności, niejasności lub konflikty z Przepisami
Prawa,
b) mogą wpłynąć na interesy Zamawiającego lub innych osób,
w szczególności w związku z potencjalną lub rzeczywistą przerwą
w świadczeniu Usług, sporami lub innymi sprawami mogącymi mieć
wpływ na prawidłowe wykonanie umowy.
Za sposób gromadzenia i zabezpieczania pojemników z odpadami w miejscu ich
powstania odpowiedzialny jest Zamawiający.

3.

1.

1.

2.

3.

Za załadunek, odbywający się w obecności wyznaczonego przez Zamawiającego
pracownika oraz transport do miejsca zagospodarowania odpowiedzialny jest
Wykonawca.
§5
W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zbierania i gromadzenia odpadów wyłącznie w specjalnych pojemnikach
dostarczonych przez Wykonawcę, stanowiących własność Wykonawcy na czas
obowiązywania umowy;
2) gromadzenia w pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę wyłącznie
odpadów podlegających zakresowi niniejszej umowy;
3) Usytuowania pojemników w miejscu umożliwiającym łatwy dojazd;
4) Zachowania dbałości o dostarczane przez Wykonawcę pojemniki, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1).
§6
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
wykonywanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości nie
mniejszej niż 40.000,00 zł i zobowiązuje się przez okres umowy posiadać aktualną
umowę ubezpieczenia.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy
ubezpieczenia najpóźniej do dnia podpisania umowy, warunki odpowiedzialności
ubezpieczyciela. Dokument ten stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu
dokumentów, o których mowa w ust. 2.

§7
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1. odpady od momentu odbioru i transportu z miejsca ich wytworzenia do miejsca
zagospodarowania;
2. realizację usługi wobec Zamawiającego oraz organów kontroli;
3. za ewentualne szkody zaistniałe w związku z wykonaną usługą.

1.

§8
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi:
brutto …………… zł, słownie …………………………….,
w tym:
netto …………….. zł, słownie ……………………………. + ...........% VAT……………….zł

2.

Wynagrodzenie za:
2.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – wynosi brutto
………….zł/m3, w tym podatek VAT w wysokości ………. zł.
2.2 odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – wynosi brutto ………….zł/Mg, w tym
podatek VAT w wysokości ………. zł + ………….zł brutto/kurs, w tym podatek VAT
w wysokości ………. zł
2.3 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (16 02 14) - wynosi brutto
………….zł/kg, w tym podatek VAT w wysokości ………. zł.
2.4 segregowane odpady: tworzywa sztuczne (plastik i metal) (20 01 39)
wynosi
brutto ………….zł/m3, w tym podatek VAT w wysokości ………. zł.

2.5 segregowane odpady: szkło (20 01 02)
- wynosi brutto ………….zł/m3, w tym
podatek VAT w wysokości ………. zł.
2.6 segregowane odpady: papier i tektura (20 01 01) - wynosi brutto ………….zł/m3, w
tym podatek VAT w wysokości ………. zł.
3.
Rozliczenia będą dokonywane w PLN.
§9
Rozliczenie za wykonane usługi będzie się odbywało w okresie miesięcznym z dołu na
podstawie zapisów miesięcznych kart przekazania odpadów. Przy każdym odbiorze
Wykonawca będzie dysponował miesięczną kartą przekazania odpadu, która
w przypadku każdorazowego wywozu będzie na bieżąco uzupełniana.
2. Zapłata za usługę, dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury zbiorczej za dany miesiąc za ilości/pojemności opróżnionych
pojemników oraz wagi odpadów wywożonych zgodnie z cenami, które wynikają ze
złożonej przez Wykonawcę oferty. Faktura będzie wystawiana na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów „kart przekazania odpadów”.
3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto są niezmienne przez cały okres
obowiązywania umowy.
4. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.
6. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie
umownym, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień
opóźnienia, po wyczerpaniu postępowania określonego w ust. 5.
7. Wartość zamówienia, określona w § 8 oraz wskazana w ofercie Wykonawcy stanowiąca
załącznik nr 2 do umowy obejmuje wszelkie koszty wykonania usługi wskazane
w niniejszej umowie, w szczególności załadunek, ważenie, wywóz, transport,
zagospodarowanie, udostępnianie pojemników.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
9. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniona przez Zamawiającego w
oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez
Wykonawcę, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
10. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy podany na fakturze jest rachunkiem, który
jest na białej liście podatników VAT, zgodnie z zapisami z art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatkach od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późń.
zm.).
1.

1.

§ 10
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy tj. przekroczenie terminów określonych
w § 3 ust.1 w wysokości 0,1 % szacunkowej wartości brutto określonej w § 8 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy tj. przekroczenie terminów określonych
w § 3 ust.3 w wysokości 0,1 % szacunkowej wartości brutto określonej w § 8 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego
w wysokości 5% szacunkowej wartości brutto określonej w § 8 ust. 1,

2.

3.

4.
5.

6.

d) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu Umowy, t.j. za każde
trzykrotne powtórzenie się nieprawidłowości w świadczeniu Usług do 5%
szacunkowej wartości brutto określonej w § 8 ust. 1,
e) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia, warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia
składki – w wysokości 1 % szacunkowej wartości brutto określonej w § 8 ust. 1.
Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić
Zamawiającemu z tytułu kar umownych przewidzianych Umową, nie może przekroczyć
10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy albo
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie będzie możliwe, Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że w związku ze zmianą (zmniejszenie bądź zwiększenie) ilości
generowanych odpadów, nie będzie wysuwał żadnych roszczeń odszkodowawczych w
stosunku do Zamawiającego.
§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a)
3 – krotne niewykonanie usługi przez Wykonawcę,
b)
3-krotne nienależyte wykonanie usługi przez Wykonawcę,
c)
nieprzedłożenie aktualnego dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie
wykonywanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości
nie mniejszej niż 40.000,00 zł,
d)
innego rodzaju istotnego naruszenia postanowień umowy.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca będzie
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszystkich kosztów poniesionych z tytułu
odbioru odpadów przez inną firmę, a także kosztów nałożonych przez Instytucje
kontrolujące.
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§ 12
Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotowej umowy są:
a) ze strony Wykonawcy: …………………………………….. tel..............................
fax……………………….. e-mail.................
b) ze strony Zamawiającego: …………………………… –………………
tel……………………., e-mail: ……………………..
Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych,
które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to
zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz
rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana
powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może
wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja
wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.
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§ 13
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Usług/czynności/prac
stanowiących część przedmiotu Umowy: … ..................................
Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych
postanowieniami Umowy.
Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy,
nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia
wykonania części przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego. W pozostałych przypadkach
zmiana Podwykonawcy następuję za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie
Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 7 dni przed dokonaniem zmiany
Podwykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków
Umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
§ 14
Wszelkie zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.

§ 15
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych
organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet
przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej
Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do
minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na
skutek działania siły wyższej.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 17

Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku
z wykonaniem Umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór
będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 18
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, tj. na okres od dnia………… do dnia…………
§ 19
Umowę sporządzono w ………….. jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego oraz ……………….. egzemplarz.. dla Wykonawcy.
2. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
• Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia;
• Załącznik nr 2 do umowy – Oferta Wykonawcy;
• Załącznik nr 3 do umowy – Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
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