
 

ZP/PN/5/2020/RED                                                                 

 

 

UMOWA nr ARAW/F/…/…/2020 

zawarta w dniu …………. w………… Wrocławiu pomiędzy: 

 

Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

przechowuje dokumentację spółki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 248319, NIP: 8971710346, kapitał zakładowy  

w wysokości ……………… wpłacony w całości, reprezentowaną przez: 

 

  

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a Wykonawcą: 

 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w 

trybie przetargu nieograniczonego wszczętego w dniu 29.10.2020 r., przeprowadzonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U.2019.1843 ze zm. ), o następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

 

 

1. Przedmiotem umowy jest wydruk reklam i oklejenie nimi powierzchni zewnętrznej 

pojazdów komunikacji miejskiej oraz ich wnętrz tj. wydruk reklam według specyfikacji 

przesłanej przez Zamawiającego i oklejenie nią wielokrotnie wskazanych powierzchni 

obejmujących: 

 

a) Od 2 do 3 tramwajów (model 105 NWr)  

b) 15 tyłów autobusów 

c) Od 50 do 800 tyłów krzeseł znajdujących się w pojazdach komunikacji miejskiej, 

model: 105NWr 

 
2. Zakres przedmiotu zamówienia oraz czynności przewidziane do wykonania w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

a) Wydruk reklamy według projektu Zamawiającego na wskazane pojazdy i tyły krzeseł 

znajdujące się w ich wnętrzach. 

b) Zapewnienie serwisowania i demontażu reklam (renowacja pojazdu po zakończeniu 

wyklejenia). 

c) Nadanie reklamom gwarancji na trwałość koloru oraz nie odklejanie się materiału w 

przedziale zadeklarowanym przez Zamawiającego zgodnie z punktacją. 

 

3. Usługą objęte są w szczególności takie czynności jak: 

 

a) Wydrukowanie reklam na tramwaje, tyły autobusów oraz tyły krzeseł. Druk musi być 

wykonany na materiale przystosowanym do naklejenia na zewnętrzne ściany pojazdów,  

b) Naklejenia reklam na tramwaje, tyły autobusów oraz tyły krzeseł,  

c) Zdjęcia reklam z autobusów i tramwajów (na zewnątrz i z krzesełek), 

d) Opracowania raportów z zakresu wykonanych czynności przed rozliczeniem z 

Zamawiającym. 

 



4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy, w formie  elektronicznej  i  w formatach  

przystosowanych do druku - projekty graficzne reklam. 

 

5. Wykonawca w ofercie zadeklaruje w jakim terminie od momentu zgłoszenia 

zapotrzebowania na reklamę i przesłania specyfikacji przez Zamawiającego będzie w 

stanie wykonać wyklejenie. 

 

6. W czasie trwania umowy Zamawiający zleci Wykonawcy: 

a) wyklejenie krzesełek w tramwajach co najmniej 5 razy, a maksymalnie 25 razy, 

b) wyklejenie tyłów autobusów co najmniej 1 raz, a maksymalnie 10 razy, 

c) wyklejenie tramwajów z zewnątrz co najmniej 1 raz, a maksymalnie 3 razy. 

 

7. W ramach umowy Zamawiający może zamówić u Wykonawcy poprawki i doklejenia w 

kwocie do 20% ceny za pełne wyklejenie tramwaju lub tyłu autobusu w zależności od 

typu pojazdu, na którym dokonywane są zmiany. 

 

8. W ramach umowy Zamawiający zleci Wykonawcy zdjęcie reklam z tyłu autobusu, 

tramwaju oraz krzesełek. Zamawiający zleci wyklejenie reklamy, w której zawarte będą 

jej demontaż i ponowne wyklejenie tego samego pojazdu lub, w której zawarte będą: 

demontaż oraz przywrócenie barw miejskich na pojazdach. Wykonawca jest zobowiązany 

do zdjęcia reklamy z danego pojazdu w terminie do 14 dni kalendarzowych od 

poinformowania przez Zamawiającego oraz do przywrócenia stanu pojazdów do stanu 

sprzed wyklejenia.  

 

9. Każdorazowo, po wykonaniu części usługi Wykonawca przygotuje raport zdjęciowy 

(zdjęcie każdego wyklejonego tyłu autobusu, wagonu z wyklejonymi krzesełkami oraz 

zdjęcia tramwaju z każdej strony). 

 

10. Gdy w umowie mowa o zamówieniu Strony ustalają przez to wykonanie w jej ramach 

pojedynczego zlecenia przez Wykonawcę.   

 

11. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  niezbędnymi  środkami  oraz  zasobem  

kadrowym  umożliwiającym  w  pełni  należyte  wywiązanie  się  ze  wszystkich  

obowiązków  umownych  niezależnie  od  ogłoszenia  na  obszarze  Rzeczypospolitej  

Polskiej  stanu  epidemii  w  związku  z  zakażeniami  wirusem  SARS-CoV-2  oraz  

wprowadzenia  ograniczeń,  zakazów  i  nakazów  związanych  ze  stanem  epidemii,  w  

szczególności  wynikających z  rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 19.06.2020r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1066 ze zm.). 

 

 

§ 2 

CZAS TRWANIA UMOWY 

 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2021 r.   

 

 

§ 3 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU 

 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą po stronie Zamawiającego są: 

Dorota Osowska – 660 098 434, dorota.osowska@araw.pl  

Przemysław Wronecki 505 105 779 przemyslaw.wronecki@araw.pl  

 



2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 § 4 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy. Na wynagrodzenie będą składały się poniższe ceny 

jednostkowe w zależności od wyboru konkretnej usługi przez Zamawiającego:  

 

a) Cena za wyklejenie jednego tramwaju 105NWr * 3 tramwaje * 1wyklejenie z 

wliczonym demontażem i przywróceniem barw miejskich na pojazdach  =…... 

słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł  

(słownie: ...............................................................). 

 

 

b) Cena za wyklejenie jednego tramwaju105NWr * 3 tramwaje * 3 wyklejenia z 

wliczonym demontażem bez przywrócenia barw miejskich na pojazdach  =…... 

słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł  

(słownie: ...............................................................). 

 

cena za wyklejenie jednego tramwaju 105NWr 

słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł  

(słownie: ...............................................................). 

 

c) Cena za wyklejenie jednego tyłu autobusu * 25 autobusów * 9 wyklejeń z 

wliczonym demontażem bez przywracania barw miejskich na pojazda =…... 

słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł  

(słownie: ...............................................................). 

 

cena za wyklejenie jednego tyłu autobusu 

słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł  

(słownie: ...............................................................). 

 



d) Cena za wyklejenie jednego tyłu autobusu * 25 autobusów * 1 wyklejenie z 

wliczonym demontażem i przywracaniem barw miejskich na pojazdach =…... 

słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł  

(słownie: ...............................................................). 

 

cena za wyklejenie jednego tyłu autobusu 

słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł  

(słownie: ...............................................................). 

 

 

e) Cena za wyklejenie jednego 1 krzesełka * 400 krzesełek * 25 wyklejeń 

słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł  

(słownie: ...............................................................). 

 

cena za wyklejenie jednego krzesełka 

słownie: ..............................................................) 

netto: .................. zł 

(słownie: ..............................................................) 

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

realizacji przedmiotu zamówienia  

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł  

(słownie: ...............................................................). 

 

 

2. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie, obliczone zgodnie z cenami jednostkowymi 

o których mowa w ust. 1 obejmuje całościowe wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

za wykonanie prac określonych w § 1  umowy, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć pełnego rozmiaru lub kosztów prac niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy.  

 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostaje ustalone na okres ważności umowy i nie 

będzie podlegało zmianom. Wyłącza się zastosowanie art. 357(1) KC względem 

wysokości wynagrodzenia. 

 

4. Wykonawca ponosi ryzyko i ciężar odpowiedzialności wykonania wszystkich prac  

niezbędnych do należytej realizacji przedmiotowego zamówienia. Postanowienie ust. 3 

zd. 2 stosuje się odpowiednio.  

 

5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej 

wyceny wartości prac i dostaw objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

 

6. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w oparciu o faktury częściowe oraz na podstawie 

raportów sporządzonych przez Wykonawcę,  które będą potwierdzały wykonanie części 

usług, stanowiących przedmiot umowy. . 

 



7. Wykonawca z tytułu wykonywania przedmiotu umowy każdorazowo …………………… 

wystawi fakturę, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonano wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie  sporządzonych przez 

Wykonawcę raportów,  potwierdzających wykonanie części usługi 

 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonanej usługi, zostanie zapłacone przelewem 

z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy (będące rachunkiem rozliczeniowym lidera 

konsorcjum – jeżeli dotyczy) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu bezusterkowego odbioru usługi, 

podpisanego przez odpowiednie osoby uprawnione. 

 

9. Za rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum wyłączną odpowiedzialność ponosi lider 

konsorcjum, a członkom konsorcjum nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia 

względem Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia dokonana przez Zamawiającego 

wobec lidera konsorcjum poczytywana jest jako dokonana względem Wykonawcy, 

a zatem wobec wszystkich członków konsorcjum – jeżeli dotyczy.  

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Zamawiający upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu – jeżeli dotyczy. 

 

11. Zamawiający oświadcza, iż posiada status …………….przedsiębiorcy w rozumieniu art. 

4 ustawy z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transporcie 

handlowym.  

 

12. Podstawą do wystawienia i zapłaty faktury VAT będzie podpisany przez Strony raport, 

o którym mowa w  Ust. 6 powyzej. 

 

13. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy: 

…………………………….… (zgodnie z podanym w ofercie). 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług () 

(t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących 

mechanizmu podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z 

zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. W wypadku 

wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie będą 

przysługiwały odsetki za opóźnienie w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku 

z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca.  

 

15. Wynagrodzenie  zostanie  zapłacone  przez  Zamawiającego  z  zastosowaniem  

mechanizmu  podzielonej  płatności,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  11.03.2004  

r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  (t.j. Dz.U.2020.106 ze zm.) na  rachunek  wskazany  

powyżej,  co  do  którego  Wykonawca  będący  podmiotem,  o  którym  mowa  w  art.  

96b  ust.  1  z  zastrzeżeniem  ust.  4  pkt  1  ww.  ustawy  oświadcza,  że  jest  to  

rachunek  ujęty  w  wykazie,  o  którym  mowa  w  art.  96b  ust.  1  ww.  ustawy  (tzw.  

„biała  lista”). 

 

16. W wypadku wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej, Zamawiający 

upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 

 

17. Faktury powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie 

papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 

09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). 

Adres PEF Zamawiającego: 8971710346 



 

18. W wypadku wystawiania i przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, 

o których mowa w ust. 17Wykonawca wraz z ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną 

prześle Zamawiającemu inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, obejmujące 

protokoły bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy w danym zakresie, podpisane 

przez osoby uprawnione, o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 umowy. Przepis ust. 

6stosuje się odpowiednio.  

 

19. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiający ustanawia odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy przez Wykonawcę w formie kar umownych. 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 1% dokonanego w ramach umowy zamówienia za każdy dzień opóźnienia 

b) 10% dokonanego w ramach umowy zamówienia za jego niewłaściwe wykonanie  

 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania noty księgowej lub od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z 

notą księgową. 

 

4. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar umownych po stronie Wykonawcy,  

może potrącić należną mu kwotę z wynagrodzenia i innych należności Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę, po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez 

Zamawiającego. 

 

5. Zachowanie lub zaniechanie Wykonawcy aktualizujące przesłanki naliczenia kar 

umownych skutkuje obowiązkiem zapłaty kary z każdego tytułu niezależnie od zbiegu 

kar.  

 

6. Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do 

wartości zamówionego wydruku w danym miesiącu. 

 

 

§ 6 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych 

wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian 

umowy, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym 

zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 

1) terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia 

takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami 

leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi 

zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. Za skutki wprowadzenia zmiany 

dotyczącej zmiany terminu oraz jej zakres - uznaje się  przedłużenie lub skrócenie 

terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, w szczególności z uwagi na: 

 



a) przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których uzależnione 

jest wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że przerwa nastąpiła z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas przerw), 

b) wystąpienie siły wyższej - o czas wynikający z działania siły wyższej oraz w terminie 

uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym, 

c) wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas wstrzymania wykonania przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego), 

d) zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy czy też jej zakresu  

z uzasadnionych okoliczności, w tym m.in. w zakresie dotychczasowych, wszelkich 

uzgodnień Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy w rozumieniu i 

w zakresie określonym w pkt 3) i pkt 4) poniżej - i przełożenie tych zmian na 

przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, 

e) przedłużające się z przyczyn nie leżących ani po stronie Zamawiającego, ani też po 

stronie Wykonawcy procedury związane z uzyskaniem wszelkiego rodzaju uzgodnień 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

2) wynagrodzenia wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Za skutki 

wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany wynagrodzenia oraz jej zakres - uznaje się  

zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą wysokości 

należycie udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z: 

a) zmianą terminów wykonania przedmiotu umowy, rozumianą w sposób określony w pkt 

1) powyżej, 

b) zmianą sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu 

przedmiotowego umowy, rozumianą w sposób określony w pkt 3) i pkt 4) poniżej, 

c) zaistnieniem siły wyższej, rozumianą w sposób określony w pkt 6) poniżej;  

3) sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego 

umowy, niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia związanego z zaistnieniem 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i 

niezależnych od Stron umowy okoliczności korzystnych z punktu widzenia 

Zamawiającego - wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany w 

szczególności, w poniższym zakresie: 

a) rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia lub 

sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 

zamówienia i/lub ewentualne przełożenie tych zmian na skrócenie terminu o czas 

wynikający z zaistniałych okoliczności,  

b) włączenie do realizacji umowy określonego zakresu przedmiotu zamówienia lub innego 

sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym zwiększeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość zmienionych elementów przedmiotu zamówienia 

i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas 

wynikający z zaistniałych okoliczności,  

c) zmiany zakresu czynności do wykonania rozumiane jako zmiana czynności na inną 

czynność i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o 

czas wynikający z zaistniałych okoliczności i/lub zmiana wynagrodzenia (jego 

zmniejszenie lub wzrost),  



 - jednak w każdym powyższym przypadku nie więcej niż 10 % w stosunku do całości 

danego zakresu zamówienia; 

4) zakresu przedmiotu zamówienia oraz sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu 

umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, na skutek zmian wynikających z 

zakresu dotychczasowych decyzji, uzgodnień, na podstawie których realizowana jest 

umowa, przez które rozumie się m.in. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia oraz 

zmianę sposobu wykonania/realizacji przedmiotu umowy w rozumieniu i w zakresie 

określonym w pkt 3) powyżej - i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie 

lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności oraz zmianę 

wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost);   

-   jednak nie więcej niż 10 % w stosunku do całości danego zakresu zamówienia; 

5) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą 

uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski 

żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, epidemia na które Strony nie mają wpływu, a 

które mają bezpośredni wpływ na realizację umowy. Za skutki wprowadzenia zmiany 

wynikającej z siły wyższej oraz jej zakres - uznaje się  w szczególności: 

a) zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu 

przedmiotowego umowy, z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej, 

b)  zmianę wysokości wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost) z uwagi na skutki 

zaistniałej siły wyższej, 

c) zmianę terminu realizacji umowy tj. przedłużenie lub skrócenie terminu o czas 

wynikający z zaistniałej siły wyższej;    

6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, wynikającego z 

dokonanych formalnie zmian; 

7) zmiany osób o których mowa w § 8 umowy a także osób wyznaczonych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, są możliwe jedynie o ile osoby te spełniają 

warunki/wymagania stawiane im w postępowaniu, w którym dokonano wyboru 

Wykonawcy oraz wymagania/uprawnienia określone przepisami prawa dla danych 

specjalizacji; 

8) jeżeli dotyczy - zmiany zakresu części przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy 

lub zmiany podwykonawcy albo wprowadzenia podwykonawcy. W przypadku zmiany 

zakresu części przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy lub zmiany 

podwykonawcy chodzi o okoliczności leżące po stronie podwykonawcy, w szczególności 

zmianę na skutek braku należytej realizacji powierzonej podwykonawcy do realizacji 

części przedmiotu umowy, jego likwidacji, upadłości lub też zamknięcia działalności 

przez podwykonawcę. W przypadku wprowadzenia podwykonawcy chodzi o 

obiektywny brak możliwości realizacji przedmiotu zamówienia siłami własnymi przez 

Wykonawcę. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany zakresu części 

przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy albo 

wprowadzenia podwykonawcy, jej zakres - uznaje się w szczególności: odpowiednią 

zmianę zakresu czynności, powierzenie określonej części przedmiotu umowy 

zmienionemu lub wprowadzanemu nowemu podwykonawcy oraz przedłużenie lub 

skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej zmiany; 

9) zmian spowodowanych innymi uzasadnionymi przyczynami, które są korzystne dla 

Zamawiającego oraz mają wpływ/znaczenie i przełożenie na pierwotnie określone 

warunki/sposób wykonywania/realizacji przedmiotu umowy/zakres przedmiotu umowy 



pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy – w zakresie i o czas trwania tych przyczyn  

a także zmiany wynagrodzenia (jego zwiększenia, zmniejszenia). Powyższa zmiana nie 

może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i skutkować zmianą charakteru 

zamówienia; 

2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest 

złożenie u Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności 

określonych w ust. 1 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz  

z opisem propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmian oraz załączoną kopią 

dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, które wpłynęły na 

konieczność wprowadzenia zmiany. 

§ 7 

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Za okoliczność spełniającą ww. przesłanki do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego poczytuje się również rozwój sytuacji związanej z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 18.  

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami oraz zasobem kadrowym 

umożliwiającym w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków umownych i 

w razie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczeń, zakazów i nakazów 

związanych ze stanem epidemii, w szczególności wynikających z rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1066 ze zm.) jest w 

stanie zrealizować przedmiot niniejszej umowy w zakresie i w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego.   

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, gdy Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy niezgodnie z ustalonymi warunkami umownymi oraz poleceniami 

przedstawiciela Zamawiającego, a także w wypadku trzykrotnego naliczenia kar 

umownych.  

4. Odstąpienie od umowy, zgodnie z ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od 

daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach, o których mowa  

w ust. 2 bądź od naliczenia trzeciej z kolei kary umownej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, 

jedynie za faktycznie i należycie wykonaną część przedmiotu umowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

7. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku naliczania kar 

umownych, o których mowa w § 9 umowy, które naliczone zostaną w pełnej wysokości i 

ze wszystkich podstaw, co do których zaistniały przesłanki ich zastosowania. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:  



1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi na koszt strony z winy której doszło do 

odstąpienia od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów zakupionych, które mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę,  

4) Zamawiający dokona pisemnego odbioru przerwanych usług przy współudziale 

Wykonawcy. 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem / bez udziału podwykonawców. 

(zgodnie z ofertą). Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany  udziałem 

podwykonawców, zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2 – 10 niniejszego 

paragrafu.   

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy 

(osób wykonujących czynności po jego stronie) oraz dalszych podwykonawców tak jak 

za własne działania i zaniechania..   

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

w zakresie usług aby o ile są już znane - podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych  

w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa powyżej w trakcie realizacji zamówienia na piśmie, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację usług.   

4. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników oraz innych osób, którymi się posługuje w takim samym stopniu jak za 

własne działania, uchybienia i zaniedbania. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

zamówienia.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia) dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust 2 ustawy 

PZP). 

6. Zgodnie z art. 36ba ust. 1-4 ustawy PZP, jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania  

części zamówienia  na  usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.   

7. Jeżeli Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub  

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  



8. Wszystkie powyższe postanowienia umowne stosuje się wobec dalszych  

podwykonawców.  

9. Powierzenie wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

podwykonawcy, o ile nie zostało przewidziane w umowie, nie może nastąpić bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe 

dotyczy również powierzenia wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia 

dalszym podwykonawcom. 

10. Postanowienia umowne dotyczące ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

w stosunku do podwykonawców stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.  

 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

3. Ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

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

ze Stron. 

 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

 

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający                                                                         Wykonawca 


