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Umowa 

 

zawarta dnia .................................... 2020 roku pomiędzy: 

INNEKO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000199394, 

NIP 599-020-60-00, REGON 210523652, kapitał zakładowy w wysokości 17 949 000, 00 zł w całości 

wniesiony (pokryty) reprezentowana przez: 

…………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  

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

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………….., NIP …………, Regon ……………, 

reprezentowanym przez  

……………………………………………………….  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

 
Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), którego wartość jest mniejsza niż 
kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy PZP. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ochrony obiektu przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie 
Wlkp., w okresie 25 miesięcy od dnia podpisania umowy w dniach roboczych, w godzinach określonych 
przez Zamawiającego oraz w soboty, niedziele i święta zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 
 

§ 2 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie wg stawki za 

1 roboczogodzinę netto w wysokości .......................... zł.  
(słownie:................................................), zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik 
nr2 do niniejszej umowy. 

2. Rzeczywista wartość zamówienia stanowiła będzie sumę wypracowanych przez Wykonawcę 
godzin w okresie realizacji umowy. 

3. Przewidywana wartość 25 miesięcznej umowy wynosi ………………………………. zł. netto,  (słownie 
złotych ………………………………………………….) tj. brutto ……………………………… (słownie złotych 
……………………………………………………………….) zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy.  

4. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy - od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca – 
wynagrodzenie miesięczne stanowi sumę wypracowanych przez Wykonawcę w danym 
miesiącu godzin realizacji usługi.  

5. Za datę wykonania usług uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
6. Faktury za wykonane usług powinny być wystawiane w ciągu 7 dni od upływu okresu 

rozliczeniowego,. 
7. Płatności należności z tytułu wykonanych usług dokonywane będą przez Zamawiającego 
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przelewem w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionych 
faktur na rachunek wskazany w fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia  rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

§ 3 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

i szkody wynikłe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji usług będących przedmiotem 
zamówienia. 

2. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualne (ciągłe) 
ubezpieczenie od odpowiedzialności w zakresie ochrony osób i mienia z minimalną sumą 
gwarancyjną w wysokości minimum 500 000,00 zł. 

3. W przypadku upływu terminu obowiązywania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarcie nowego 
ubezpieczenia, na co najmniej siedem dni przed upływem okresu ważności aktualnego 
ubezpieczenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zdarzeniach mających 
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w tym m. in. o cofnięciu koncesji na wykonywanie 
przedmiotowych usług. 

 
§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego oświetlenia terenu i pomieszczeń będących 
przedmiotem ochrony.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego do pełnej wartości 
powstałe z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy chyba, 
że były one następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
Każdorazowe zaistnienie szkód z tytułu np. włamania, kradzieży, pożaru musi być objęte 
postępowaniem wyjaśniającym przez właściwy organ (instytucję) i potwierdzone protokołem 
zakończenia dochodzenia. 

3. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do podjęcia wszelkich działań w celu 
zminimalizowania ewentualnych szkód mogących powstać w rezultacie zdarzeń losowych. 

4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Wykonawcy jakiegokolwiek zagrożenia 
chronionego obiektu, a także zniszczenia, uszkodzenia lub uszczuplenia mienia w tym obiekcie, 
pracownik ten ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela 
Zamawiającego oraz odpowiednich służb (Straż Pożarna, Policja itp.). 

5. Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na 
stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej 
rozwiązaniu. 

6. Wykonawca ma prawo do przetwarzania wszelkich danych Zamawiającego wyłącznie w celu 
realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników 
Wykonawcy w przypadku niedołożenia przez nich należytej staranności przy wykonywaniu 
umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektem podlegającym usłudze ochrony i nie wnosi 
żadnych uwag. 

 
§ 5 

1. Wykonawca w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy, przed rozpoczęciem realizacji 
usługi, przekaże Wykonawcy wykaz pracowników, którzy będą bezpośrednio wykonywali 
niniejszą umowę. 

2. Jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby wymienione w wykazie osób, nie 
będą  w stanie bezpośrednio wykonywać umowy, Wykonawca w ramach zastępstwa i po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do powierzenia 
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wykonywania prac innym osobom spełniającym wymagania określone w instrukcji dla 
Wykonawców  

3. Dla realizacji usługi Wykonawca zapewni pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby 

pracownicy wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług 
ochrony, zatrudnieni byli przez Wykonawcę  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia m.in.: 

• oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 
§ 6 

1 Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy będą kary umowne. 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów o ochronie danych osobowych; zakres 
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. przepisami.  
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2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w terminie przystąpienia do 
świadczenia usług w wysokości 2% przewidywanej wartości brutto umowy o której mowa 
w §2 ust.3 za każdy dzień opóźnienia.  

3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 5% przewidywanej wartości brutto umowy, o której mowa w 
§2 ust.3. Nie dotyczy to sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 

5 % przewidywanej wartości brutto umowy o której mowa w §2 ust.3. 
2) z tytułu niesolidnego wykonania prac objętych przedmiotem umowy (po dwukrotnym 

pisemnym zwróceniu uwagi Wykonawcy odnośne tej samej nieprawidłowości powstałej 
przy wykonywanych pracach) w wysokość 500 zł za każde pojedyncze uchybienie. 

3) za pełnienie służby pod wpływem alkoholu albo środków odurzających  - 1000 zł za każdy 
przypadek; 

4) za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących 
usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 
iloczynu: kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę tego wymogu), liczby 
miesięcy w okresie realizowania Umowy, w których Wykonawca nie dopełnił 
przedmiotowego wymogu oraz ilości pracowników nie zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

5 Uchybienia stanowiące podstawę naliczenia kar umownych muszą być wykazane przez 
Zamawiającego stosownymi zapisami korespondencyjnymi, protokołami, notatkami lub wpisami 
do „Książki służby”. 

6 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w realizacji 
przedmiotu Zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7 Niezależnie od naliczenia i pobrania przez Zamawiającego kar umownych, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność finansową i prawną za zaniedbania i błędy, jakie ujawnione zostaną po 
wygaśnięciu umowy, o ile potwierdzone zostanie, że powstały one z winy Wykonawcy, w okresie 
trwania umowy. 

8 Kary umowne, o których mowa w ust. 2,4 Zamawiający naliczy niezależnie od ewentualnych 
roszczeń osób fizycznych i przedsiębiorców..  

9 Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, na 
co przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraża zgodę. 

10 Strony zastrzegają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych. 

11 Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za szkody wynikłe z niewykonania 
przez niego lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

12 Wykonawca, odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 
przez personel Wykonawcy w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej 
staranności przy wykonywaniu umowy. 

13 Podstawą do odstąpienia od umowy jest niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy. 
Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od podjęcia przez stronę odstępującą wiadomości o 
podstawie do odstąpienia. Odstąpienie nie może nastąpić po upływie terminu na jaki umowa jest 
zawarta. 

 
§ 7 

Wykonawca, przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy, zobowiązuje się postępować zgodnie 
z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r., ustawy o ochronie osób 
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i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. 
 

§ 8 
1. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonywania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

jest ………………………………………… tel……………………….. 
2. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

jest ………………………………………… tel……………………….. 
 

§ 9 
1. Umowa zawarta zostaje na okres od dnia ………………………., od godz.…………….. do ……………. do 

godz. …………. 
2. W przypadku niezrealizowania należnych płatności za okres ponad 3 miesięcy, Wykonawca ma 

prawo odstąpić od umowy, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do uiszczenia należności 
w wyznaczonym przez siebie terminie nie krótszym niż 7 dni. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia Usług lub przerwania ich 

wykonywania przez okres dłuższy niż 1 dzień  i upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6,  
2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usług 

i upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6, 
3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzestrzegania przez Wykonawcę 

przepisów BHP, przeciwpożarowych i upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, w trybie bez 

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji:  
1) wystąpienia udokumentowanych przypadków częstego (przez co rozumie się co najmniej trzy 

przypadki) i rażącego niewywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy i upływu terminu, 
o którym mowa w § 6 ust. 6, 

2) wystąpienia udokumentowanych działań Wykonawcy niezgodnych z prawem. 
3) utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

ochrony osób i mienia.  
 

§ 10 
Wykonawca zobowiązuje się, że usługę wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.  
 

§ 11 
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na warunkach określonych 
w umowie za zgodą obu stron.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie ceny:  

a) jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa 
w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota 
netto, natomiast kwota brutto pozostanie bez zmian, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – na wniosek Wykonawcy 
z załączeniem dowodów potwierdzających, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na 
wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów potwierdzających, że zmiana ta będzie miała 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
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kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych 
planach kapitałowych. 

3. Zmiany terminu i sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających 
z siły wyższej (np. Powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp. Warunków pogodowych), 
uniemożliwiających realizację usługi.  

4. Zamawiający dopuszcza zmiany związane w wystąpieniem epidemii w związku z COVID-19 
zgodnie z ustawą 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.2020.1842): 

1)  Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują 
się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 
umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ 
dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które 
mogą dotyczyć w szczególności: 

I. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia; 

II. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

III.  poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie 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.2020.1842); 

IV. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

2) Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

3) Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w 
ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 
mowa w ust. 4, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu 
z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa wart. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

I. zmianę terminu wykonania umowy lub jej część i, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części, 

II. zmianę sposobu wykonywania usług, 
III. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy -o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekroczy 50%wartości pierwotnej umowy. 

5) Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej 
kształtujące sytuację Wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te 
postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 
mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa 
odstąpienia od umowy. 
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6) Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 
umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, 
w stanowisku, o którym mowa w pkt 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub 
ich wysokość. 

7) Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust 2 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian 
umowy dotyczących w szczególności:  
a) zmiany osób odpowiedzialnych i nadzorujących realizację umowy,  
b) zmiany siedziby którejkolwiek ze stron umowy.  

8) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie pisemnego aneksu 
podpisanego przez obie strony Umowy pod rygorem nieważności. 

 
§12 

1. Integralną część przedmiotowej umowy stanowią: 
a) opis przedmiotu zamówienia; 
b) oferta Wykonawcy. 

2. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. 

4. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób o którym mowa w ust. 3, spory rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA 
 


