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Załącznik nr 3 do Specyfikacji  

Warunków Zamówienia 

 

 

UMOWA Nr … 

w sprawie zamówienia publicznego  

zawarta w dniu … roku pomiędzy: 

Gminą Kępno z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno, NIP: 619-194-53-05, REGON: 250854731, 

reprezentowaną przez Marię Żurecką – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kępnie z siedzibą przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno, działającą na podstawie 

upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kępno WOiSO: 0113/17/2003 z dnia 30 września 2003 r. oraz 

pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Kępno WA.077.10.2021/1 z dnia 19 kwietnia 2021 r. – zwaną 

w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

………………………………………………………………..……….. z siedzibą w ………..…..…………………..  

ul. ………………………………………………….…….. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ……..…………………………………. pod numerem 

…………….……….…… NIP ………..………………., REGON ………….…………….., wysokość kapitału 

zakładowego ……………………………………………...…………………….…………, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………...…….…………………… 

– zwaną/-ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej)  

p. ……………..…………………..…………………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

………………………………………………..……..……………………. z siedzibą w …………………………,  

ul …………………………………..…..……………, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

i Działalności Gospodarczej, posiadającą/-ym numer identyfikacyjny NIP ………………………., REGON 

…………………………….., działającą/-ym osobiście – zwaną/-ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
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lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: 

1)  p. …………….…………..……………………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

………………………………….……………………………. z siedzibą w …………………………………., 

ul ………………………….….………………………… wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji  

i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającą/-ym numer identyfikacyjny  

NIP ………………………………….……..…..……, REGON …………………………..………………….. 

2)  p. …………….…………..……………………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

………………………………….……………………………. z siedzibą w …………………………………., 

ul ………………………….….………………………… wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji  

i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającą/-ym numer identyfikacyjny  

NIP …………………………………………....……, REGON ………….………………..………………….. 

3)  p. …………….…………..……………………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

………………………………….……………………………. z siedzibą w …………………………………., 

ul ………………………….….………………………… wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji  

i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającą/-ym numer identyfikacyjny  

NIP ………………………………………...…..……, REGON …………………………..………………….. 

reprezentowanymi przez ……………………..…………………., działającego na podstawie pełnomocnictwa 

z dnia ………………………………..r. – zwaną/-ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

dalej łącznie zwanymi „Stronami”  

 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego, po przeprowadzeniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  

na zadanie pn.: „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania” o następującej 

treści: 
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę samochodu 9-osobowego  

o napędzie elektrycznym przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją 

ładowania, w trybie i na zasadach określonych niniejszą umową. 

2. Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pn.: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno” 

na podstawie zawartej umowie nr 081/UDTD/I/2021/00139 z dnia 14 kwietnia 2021 roku,  

w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego w ramach 

projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, dofinansowanego w ramach Osi 

Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

§ 2 

Zakres przedmiotowy umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu  

o napędzie 100% elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,  

w tym co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz ze stacją ładowania, 

na potrzeby realizacji przez Zamawiającego usługi indywidualnego transportu door-to-door dla 

osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.  

2. Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na sprzedaży i dostawie samochodu 

9-osobowego (9 miejsc siedzących dla kierowcy i 8 pasażerów) o napędzie 100% elektrycznym, 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby 

poruszającej się na wózku inwalidzkim, fabrycznie nowego, kompletnego, 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, zwanego dalej „pojazdem”: 

1) marka ........................................................................................................................., 

2) model …………..........................................................................................................., 

3) rok produkcji ……………………………………………………………………………………….., 

4) nr identyfikacyjny  pojazdu (VIN) ……………………………………………………..………..… 
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3. Pojazd powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie 

oraz dopuszczenie do obrotu. 

4. Pojazd musi spełniać wymagania określone w: 

1) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450  

ze zm.), 

2) ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 110),  

3) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów 

dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 ze zm.). 

5. Pojazd musi posiadać: 

1) instalację najazdu dla wózka inwalidzkiego, 

2) wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne 

przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2, 

3) fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, 

4) dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób  

z pojazdu, 

5) drzwi boczne przesuwane z jednej strony pojazdu wraz z wysuwanym podestem,  

6) klimatyzację,  

7) przestrzeń pasażerską o wysokości co najmniej 130 cm, 

8) oznaczenie progów kolorami kontrastowymi.  

6. Wykonawca przyjmuje również do realizacji zamówienie polegające na sprzedaży i dostawie 

fabrycznie nowej, nieużytkowanej wcześniej, technicznie sprawnej oraz wolnej od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, naściennej stacji ładowania do pojazdu. 

7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, 

uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem, nie mają  

do niego praw osoby trzecie oraz nie stanowi przedmiotu postępowania i zabezpieczenia. 

8. Wykonawca oświadcza że dostarczony pojazd i stacja ładowania posiadają wszelkie wymagane 

przez przepisy prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z nich przez 

Zamawiającego oraz osoby trzecie zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Wykonawca oświadcza, że pojazd i stacja ładowania są fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed 

dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia dostosowania  

do wymagań Zamawiającego i testu jego poprawnej pracy. 
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§ 3 

Warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu i stacji ładowania do siedziby 

Całodziennego Klubu Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie położonego przy ul. Sikorskiego 3,  

w godzinach między 8:00, a 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.  

2. Dokładny termin dostawy pojazdu i stacji ładowania (dzień i godzina) zostanie uzgodniony  

z pracownikiem Zamawiającego (tj. ………………………, tel.: ………..…, e-mail: ……………….…) 

z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, przy czym termin dostawy nie może przekroczyć 

terminu określonego w § 4 ust. 2. 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym, 

wymagającym podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Przed dokonaniem 

odbioru upoważniony przedstawiciel: 

1) Zamawiającego sprawdzi zgodność odbieranego pojazdu i stacji ładowania pod 

względem zgodności z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” 

oraz ofertą,  

2) Wykonawcy przeprowadzi przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi 

dostarczonego pojazdu oraz stacji ładowania.  

4. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego ze SWZ i ofertą, Wykonawca 

zobowiązany będzie niezwłocznie dokonać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny z SWZ  

i ofertą, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin dostawy pojazdu ze stacją ładowania  

nie może przekroczyć terminu określonego w § 4 ust. 2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia 

zgodnego z SWZ oraz ofertą skutkować będzie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu (np. załadunek, przewóz, rozładunek pojazdu  

i stacji ładowania) oraz ponosi ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym 

uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy do czasu protokolarnego odbioru pojazdu ze stacją 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże Zamawiającemu w szczególności: 

1) dwa komplety kluczyków/pilotów, 

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, 
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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) dokumentację homologacji pojazdu, 

8) wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu, 

9) wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu przez 

Zamawiającego zgodnie z założeniem, że pojazd jest 9-osobowy i służy do przewozu 

osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

7. Wykonawca wraz ze stacją ładowania przekaże Zamawiającemu w szczególności: 

1) instrukcję obsługi stacji ładowania w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem  

na język polski (dopuszcza się formę elektroniczną), 

2) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu lub  

w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej przez Wykonawcę wydanie 

książki nie jest obligatoryjne. 

8. Wykonawca gwarantuje, że przekazane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, umożliwią 

rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niemożności 

zarejestrowania pojazdu, w szczególności z uwagi na niespełnianie przez pojazd warunków 

technicznych, 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. 

9. Ze strony Zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy jest/są: 

1) …………………………………………………….……, tel. …………………………………….… 

2) …………………………………………………………., tel. …………………………………….… 

10. Wykonawca wyznacza do kontaktowania się z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy: 

1) …………………………………………………….……, tel. …………………………………….… 

2) …………………………………………………………., tel. …………………………………….… 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………… 2021 r. do dnia 16 sierpnia 

2021 r. z  możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu  wypowiedzenia, z podaniem przyczyn. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy na jego koszt  

w terminie nie później niż do dnia 16 sierpnia 2021 r.  

3. Przez termin dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, uważa się dzień dostawy 

kompletnego przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i podpisania 

przez przedstawicieli stron bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. Odbiór przedmiotu 

umowy odbędzie się na warunkach określonych w § 3 umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertą  

w wysokości … zł. netto powiększone o stawkę podatku VAT …..%, tj. … zł. co stanowi … zł. brutto 

(słownie: … złotych).  

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 pojazdu 

i stacji ładowania, koszty dostawy, przeglądów gwarancyjnych, a także inne koszty towarzyszące,  

w tym należne opłaty i podatki. 

3. Podstawę wypłaty stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę za wykonanie 

przedmiotu umowy po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 3.  

4. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) papierowej,   

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666  

ze zm.). 

5. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL / adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli 

na złożenie ustrukturyzowanej faktury VAT elektronicznej jest NIP: 6191075850. 

6. Zamawiający zastrzega, by na fakturze VAT wskazano, iż: 

1) nabywcą jest Gmina Kępno 

ul. Ratuszowa 1 

63-600 Kępno 

NIP: 619-194-53-05 
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2) odbiorcą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 

ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 

63-600 Kępno 

7. Uregulowanie należności z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia:  

1) dostarczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT,  

2) przesłania za pośrednictwem PEF, prawidłowo wystawionej ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej,  

z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić zapłata 

należności, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty należności do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  

w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego  

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 

wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty 

ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego): 

1) gwarancja na pojazd …………………………………..…………….………..………………………,  

2) gwarancja na powłokę lakierniczą …………………………………………..……………………….,  

3) gwarancja na perforację nadwozia …………………………………….……...…………………….,  

4) gwarancja na stację ładowania ………………………………………………………..……………...  

2. Okres gwarancji liczy się od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu. 

3. Wykonawca zobligowany będzie do bezpłatnej usługi serwisowej wraz z wymianą części 

eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w dostarczonym pojeździe i stacji 

ładowania, Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do ich 
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bezwzględnego usunięcia, w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 10 dni 

roboczych.  

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy lub jego niewykonanie, przez zapłatę kar umownych, w wypadkach i wysokości określonej 

poniżej. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do naliczenia kar umownych: 

1) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony 

od dnia wyznaczenia terminu na usunięcie wad, 

3) w przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn będących 

po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kary umownej 

Zamawiającemu w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, kara będzie 

naliczana za okres od pierwszego do ostatniego dnia niewykonywania dostawy lub nieusunięcia wad. 

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania 

zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania  

na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty  

w   zakresie   uregulowanym   w   art.   454-455  PZP albo w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów 

wymaga zmiany postanowień umowy, 

2) w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian  

do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń 
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obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy 

nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać 

poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni 

poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ 

jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na klauzulę siły wyższej, 

3) gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z okoliczności natury technicznej  

i prawnej. 

2. Zmiana umowy będzie możliwa również w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 PZP  

w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1842 ze zm.). 

3. Wszelkie zmiany umowy, jak również oświadczenie stron z nią związane wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 PZP oraz przepisach 

Kodeksu cywilnego. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w przypadku powierzenia wykonania części umowy podwykonawcom 

ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie jak za własne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, każdorazowo do poinformowania Zamawiającego o podwykonawcach 

wykonujących części przedmiotu umowy, przed dopuszczeniem podwykonawcy do wykonywania 

przedmiotu umowy. 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie: 

1) formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności gospodarczej,  

2) danych adresowych lub rejestrowych podanych w części wstępnej niniejszej umowy, 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmian. 

2. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, korespondencję 

wysłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi informacjami uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca 

podpisania niniejszej umowy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

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

                      (podpis Wykonawcy)          (podpis Zamawiającego) 


