IPU-Załącznik nr 6 do SIWZ
PN-40/2012

Istotne warunki umowy dla części I
W dniu ............... w Mikołowie pomiędzy Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
z siedzibą w Mikołowie przy ulicy K. Miarki 9, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr Elżbietę Muszyńską,
a
...........................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
...................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) .
Przedmiotem umowy jest: „Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa do szkół”
zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta stanowią integralną część umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania punktualności (ustalonych godzin odjazdów
i przyjazdów ) oraz współpracy z opiekunem-wychowawcą na trasie dojazdu.
W przypadku zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może
zmienić trasy lub terminy przejazdów, a Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia
tych zmian w możliwie jak najkrótszym czasie.
W przypadku zmiany trasy przejazdu lub godzin odjazdów Zamawiający przekaże je
Wykonawcy z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Liczba dowożonych uczniów w ciągu roku szkolnego i kursów na obszarze Gminy Mikołów
może ulec zmianie.
§2

1. Strony ustaliły następujący termin wykonania przedmiotu umowy:
a) rozpoczęcie dowozu: 01.01.2013 r.
b) zakończenie dowozu: 28.06.2013 r.
2. Dowóz będzie się odbywał w dni wynikające z zajęć szkolnych, w ilości 109 dni.
§3
1. W oparciu o „Przetarg nieograniczony” strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe
za przedmiot umowy, wraz z podatkiem Vat w wysokości...........................................zł.
słownie:..................................................................................................................złotych.
2. Zamawiający zapłaci za 1 dzień usługi przewozu uczniów należność
w wysokości.........................zł brutto.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane usługi będzie rozliczane miesięcznymi
fakturami jako iloczyn zrealizowanych dni dowozów w danym miesiącu i wartość usługi
za jeden dzień przewozu.
Podstawą do rozliczenia faktur będzie brak uwag Dyrektorów poszczególnych
placówek
szkolnych
dot.
wykonania
kursów
za
dowóz
i
odwóz
dzieci na poszczególnych trasach zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
Trasy i ilości przewożonych dzieci mogą ulec nieznacznej zmianie w czasie roku
szkolnego bez zmiany ceny ryczałtowej.
Termin płatności faktury – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3%
wartości umowy, którego zwrot nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
§4

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
2. Należność będzie płatna z konta Zamawiającego: Mikołowski Bank Spółdzielczy
nr 32 84360003 0000 0000 0332 0033 na konto Wykonawcy.
§5
1. Pojazdy, którymi będą wykonywane usługi muszą posiadać taką ilość miejsc siedzących, aby
wszystkie dzieci siedziały.
2. Autobusy i busy, którymi Zleceniobiorca wykonuje przewóz młodzieży muszą być
oznakowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
3. Pojazdy, którymi wykonuje się przedmiot umowy powinny być czyste z zewnątrz i wewnątrz.
4. Po zmroku wnętrze pojazdu powinno być oświetlone.
5. Rozkład jazdy powinien być dostosowany do planu zajęć szkolnych.
§6
W przypadku awarii pojazdu przeznaczonego do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowiązany wykonać przewóz zastępczym własnym lub obcym środkiem
Transportu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, przy czym pojazd ten
musi odpowiadać warunkom określonym w umowie.
§7
1. Strony uzgodniły, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków
umowy Zamawiający odstąpi od umowy, ze skutkiem natychmiastowym a zabezpieczenie
należytego wykonania umowy przepadnie na jego rzecz.
2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie pokryje poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§8
Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo Sąd Powszechny.
§9
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie w formie aneksu zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) w brzmieniu:
„Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w przypadku
urzędowej zmiany stawki podatku VAT na usługi objęte przedmiotem zamówienia
§ 10
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Istotne warunki umowy dla części II
W dniu ............... w Mikołowie pomiędzy Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
z siedzibą w Mikołowie przy ulicy K. Miarki 9, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr Elżbietę Muszyńską,
a
...........................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
...................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.
Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) .
2.
Przedmiotem umowy jest: „Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa do szkół
zgodnie z załącznikiem nr 2b do SIWZ” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta stanowią integralną część
umowy.
4.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania punktualności (ustalonych godzin
odjazdów i przyjazdów ) oraz współpracy z opiekunem-wychowawcą na trasie dojazdu, który
zapewnia opiekę przewożonym dzieciom w czasie transportu oraz pomoc w trakcie wsiadania
i wysiadania z pojazdu. Osoba ta musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna dzieci. Kierowca
nie może być jednocześnie opiekunem.
5.
Dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich rozkładu zajęć
w placówce o oświatowej., przy czym zamawiający zastrzega, że:
a. Odbiór z miejsca zamieszkania dziecka celem dowozu do placówki, może
nastąpić nie wcześniej niż jedną godzinę przed planowym rozpoczęciem zajęć;
b. Odbiór dziecka z placówki celem dowozu do domu musi nastąpić nie później
niż jedną godzinę po zakończeniu zajęć;
c. Czas przejazdu dziecka z miejsca zamieszkania do placówki oraz po zajęciach
z placówki do miejsca zamieszkania nie może przekroczyć jednej godziny
w jedną stronę.
6.
W przypadku zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający
może zmienić trasy lub terminy przejazdów, a Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia
tych zmian w możliwie jak najkrótszym czasie.
7.
Liczba uczniów w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu
z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego (np. zmiany miejscowości zamieszkania
ucznia). Po zmianach w liczbie dzieci oraz godzin zajęć w szkołach warunki opisane w punktach
4, 5 i 6 muszą zostać utrzymane i wykonawca oświadcza, że jest na takie zmiany przygotowany.
Jest możliwa zmiana warunków przewożenia uczniów na drodze pisemnych negocjacji między
przewoźnikiem i rodzicami lub opiekunami ucznia.
8.
Dzienna planowana liczba kilometrów przyjęta do umowy wynika z sumy kilometrów
przewidzianych na każdej trasie z uwzględnieniem redukcji dla każdego ucznia przewożonego
tym samym pojazdem jednocześnie z innym uczniem spośród wymienionych w punkcie 1.

Wykaz kursów sporządzony przez wykonawcę stanowi załącznik do umowy i zawiera nazwiska
uczniów, oznaczenie samochodu z podaniem marki i numeru rejestracyjnego, nazwiskiem
i telefonem osoby pełniącej rolę opiekuna w trakcie przejazdu.
9.
Wymagana liczba samochodów niezbędnych do realizacji zamówienia wynosi minimum
4 busy, w tym minimum 2 dostosowane do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim,
wyposażone w automatyczną windę.
10.
Samochody muszą być wyraźnie oznakowane jako przewóz dzieci oraz przewóz osób
niepełnosprawnych.
§2
1. Strony ustaliły następujący termin wykonania przedmiotu umowy:
 rozpoczęcie dowozu: 01.01.2013 r.
 zakończenie dowozu: 28.06.2013 r.
2. Dowóz będzie się odbywał w dni wynikające z zajęć szkolnych w ilości 109 dni.
§3
1. Przewozy niepełnosprawnych Wykonawca będzie wykonywał pojazdami przystosowanymi
do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z wyznaczonym przez Wykonawcę
wykwalifikowanym opiekunem. Listę opiekunów stanowić będzie zał. nr 2 do umowy.
2. Używane do przewozu pojazdy muszą spełniać warunek przewozu niepełnosprawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania używanych do przewozu pojazdów w stanie
technicznym pozwalającym na bezpieczną jazdę oraz utrzymania porządku i czystości
w pojeździe.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie pojazdów oraz przewożonych osób
na czas przewozu z tytułu szkód, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem zamówienia.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pojazdów do wykonania niniejszej umowy
(z podaniem numerów rejestracyjnych) oraz wykaz kierowców tych pojazdów z numerami
telefonów kontaktowych. Wykaz stanowić będzie zał. nr 3 do niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pracowników, którymi posługuje się przy wykonywaniu
umowy, a w szczególności zobowiązuje się do stałej kontroli stanu trzeźwości kierowców
przewożących niepełnosprawnych.
8. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich
przeszkodach w wykonaniu przewozu telefonicznie lub drogą elektroniczną (z późniejszym
pisemnym potwierdzeniem).
9. W przypadku przeszkody w przewozie uniemożliwiającej jego wykonanie zgłoszonymi
pojazdami Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego spełniającego
wszystkie warunki dla pojazdu zgłoszonego i poinformowania niezwłocznie Zamawiającego
o tym fakcie jak i o osobie kierowcy i opiekuna.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego
w zakresie przewozu osób.
2. Kopię ważnej licencji wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zawierania niniejszej
umowy.

§5
1. W oparciu o „Przetarg nieograniczony” strony ustaliły wynagrodzenie
za przedmiot umowy, wraz z podatkiem Vat w wysokości do
………… zł,
słownie:…………………………………………………………………………………………….
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ilości: przejechanych km
(wozokilometrów) i ceny jednego kilometra.
3. Cenę 1 km, strony ustalają na kwotę netto …… zł; do tej ceny zostanie doliczony VAT
w przewidzianej prawem wysokości ….% co daje kwotę brutto … zł.
4. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie po zakończeniu miesiąca, w którym usługa była
wykonywana.
5.
Rozliczenie nastąpi na podstawie przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę
wykazów przejechanych kilometrów w określone dni szkolne, potwierdzonych
przez Dyrektorów szkół.
6. Zamawiający, przewiduje możliwość zamówień uzupełniających.
7.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3%
wartości umowy, którego zwrot nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy.
8.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
§6
1. Wyliczone w sposób określony w § 5 wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy
w terminie 14 (czternastu ) dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia, na swój własny koszt wszystkich niezbędnych
ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia przewożonych osób.
§8
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% szacunkowej
wartości zamówienia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) nie powiadomienia o przeszkodzie w wykonaniu przewozu oraz nie podstawienia pojazdu
zastępczego – w wysokości 5% szacunkowej wartości zamówienia brutto, określonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.
2.Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.
3.Wykonawca zapłaci odszkodowanie uzupełniające w przypadku, gdy kary nie pokryją
poniesionej szkody, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
§9
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie w formie aneksu zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) w brzmieniu:

„Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w przypadku
urzędowej zmiany stawki podatku VAT na usługi objęte przedmiotem zamówienia
§ 10
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY
dla zadania/części II
LISTA OPIEKUNÓW przyjętych do wykonania umowy na wykonanie przewozów uczniów z numerami
telefonów kontaktowych.
Imię i nazwisko

telefon kontaktowy

1.
2.
3.

Zamawiający:

Wykonawca:

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY
dla zadania/części II

Wykaz pojazdów do wykonania umowy na wykonanie przewozów uczniów
(z podaniem numerów rejestracyjnych) oraz wykaz kierowców tych pojazdów z numerami telefonów
kontaktowych.
Opis samochodu (marka, ilość miejsc,
przystosowanie do przewozu wózków
inwalidzkich itp.)

Numer
rejestracyjny

Imię i nazwisko kierowcy oraz
numer telefonu

1.
2.
3.

Zamawiający:

Wykonawca:

Istotne warunki umowy dla części III
W dniu ............... w Mikołowie pomiędzy Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
z siedzibą w Mikołowie przy ulicy K. Miarki 9, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr Elżbietę Muszyńską,
a
...........................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
...................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) .
2. Przedmiotem umowy jest: „Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa na basen”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta stanowią integralną część umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania punktualności (ustalonych godzin odjazdów
i przyjazdów ) oraz współpracy z opiekunem-wychowawcą na trasie dojazdu.
5. W przypadku zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może
zmienić trasy lub terminy przejazdów, a Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia
tych zmian w możliwie jak najkrótszym czasie.
6. W przypadku zmiany trasy przejazdu lub godzin odjazdów Zamawiający przekaże je
Wykonawcy z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.
7. Liczba dowożonych uczniów w ciągu roku szkolnego i kursów na obszarze Gminy Mikołów
może ulec zmianie.
§2
1. Strony ustaliły następujący termin wykonania przedmiotu umowy:
c) rozpoczęcie dowozu: 01.01.2013 r.
d) zakończenie dowozu: 31.12.2013 r.
2. Dowóz będzie się odbywał w dni wynikające z zajęć szkolnych w ilości 109 dni.
§3
1.

W oparciu o „Przetarg nieograniczony” strony ustaliły wynagrodzenie
za przedmiot umowy, wraz z podatkiem Vat w wysokości do...........................................zł.
słownie:..................................................................................................................złotych.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ilości: przejechanych km
(wozokilometrów) i ceny jednego kilometra.
3. Cenę 1 km, strony ustalają na kwotę netto …… zł; do tej ceny zostanie doliczony VAT
w przewidzianej prawem wysokości ….% co daje kwotę brutto … zł.

4. Podstawą do rozliczenia faktur będzie brak uwag Dyrektorów poszczególnych
placówek
szkolnych
dot.
wykonania
kursów
za
dowóz
i
odwóz
dzieci na poszczególnych trasach zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).
5. Trasy i ilości przewożonych dzieci mogą ulec nieznacznej zmianie w czasie roku
szkolnego bez zmiany ceny ryczałtowej.
6. Termin płatności faktury – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości
umowy, którego zwrot nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
§4
3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
4. Należność będzie płatna z konta Zamawiającego: Mikołowski Bank Spółdzielczy
nr 32 84360003 0000 0000 0332 0033 na konto Wykonawcy.
§5
1. Pojazdy, którymi będą wykonywane usługi muszą posiadać taką ilość miejsc siedzących, aby
wszystkie dzieci siedziały.
2. Autobusy i busy, którymi Zleceniobiorca wykonuje przewóz młodzieży muszą być
oznakowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
3. Pojazdy, którymi wykonuje się przedmiot umowy powinny być czyste z zewnątrz i wewnątrz.
4. Po zmroku wnętrze pojazdu powinno być oświetlone.
5. Rozkład jazdy powinien być dostosowany do planu zajęć szkolnych.
§6
W przypadku awarii pojazdu przeznaczonego do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowiązany wykonać przewóz zastępczym własnym lub obcym środkiem
Transportu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, przy czym pojazd ten
musi odpowiadać warunkom określonym w umowie.
§7
3. Strony uzgodniły, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków
umowy Zamawiający odstąpi od umowy, ze skutkiem natychmiastowym a zabezpieczenie
należytego wykonania umowy przepadnie na jego rzecz.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie pokryje poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§8
Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo Sąd Powszechny.
§9
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie w formie aneksu zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. zm.) w brzmieniu:
„Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w przypadku
urzędowej zmiany stawki podatku VAT na usługi objęte przedmiotem zamówienia
§ 10
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

