
Załącznik nr 4 do SWZ 
 
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

 
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze 
zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji, strony zawarły umowę następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi konserwacji infrastruktury 

oświetlenia dróg, placów i mostów oraz iluminacji obiektów kubaturowych na terenie Gminy 
Miejskiej Przemyśl w 2023 roku wraz z wymianą wyeksploatowanych elementów oświetlenia 
oraz montażem nowych elementów infrastruktury oświetlenia przy usuwaniu awarii 
spowodowanych m.in. kolizjami drogowymi, zniszczeniem na skutek czynników losowych, 
wandalizmu, kradzieży.    

2. Zakres rzeczowy umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego 
prawem opcji, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. W ramach zamówienia podstawowego realizowane będą usługi jak  niżej: 
A. Usługi w zakresie konserwacji  5 882 szt. opraw oświetleniowych drogowych , parkowych , 

naświetlaczy i reflektorów (w okresie od 01.03.2023 r. do 31.07.2023 r.)  
B. Usługi w zakresie konserwacji  3 308 szt. opraw oświetleniowych drogowych , parkowych , 

naświetlaczy i reflektorów (w okresie od 01.08.2023 do 31.12.2023 r.) 
C. Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury oświetlenia ulicznego : kablowych i 

napowietrznych linii zasilających, elementów słupów linii napowietrznych wykorzystywanych 
do podwieszenia opraw oświetleniowych, słupów latarni oświetleniowych drogowych i 
parkowych  obejmującej 6521 punktów świetlnych (w okresie od 01.03.2023 do dnia 
31.12.2023 r.) 

D. Usługi w zakresie obsługi i konserwacji stacji transformatorowych „Obwodnica 2” oraz 
„Obwodnica 3” zasilających szafy oświetlenia drogowego wraz z liniami kablowymi SN 
zasilającymi te stacje. Obsługa stacji transformatorowych prowadzona będzie na podstawie 
Instrukcji  Współpracy ruchowej pomiędzy PGE Dystrybucja S.A., a Gminą Miejską Przemyśl w 
oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i standardy PGE Dystrybucja S.A. (w okresie 
od 01.03.2023 do dnia 31.12.2023 r.) 

E. Usługi w zakresie obsługi szaf oświetlenia zasilających i sterujących pracą obwodów 
oświetlenia ulicznego w ilości 149 szt. w tym z układami sterowania oświetleniem  -  zegarami 
astronomicznymi lub kaskadą, sterownikami CPANet (22 szt. w okresie od dnia zawarcia 
umowy do 31.07.2023 r.  i 45 szt. od dnia 1.08.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.), sterownikami 
MidiBlue (11 szt.). 

F. Usługi w zakresie obsługi i konserwacji reduktorów mocy , zainstalowanych w szafach 
oświetleniowych w ilości 14  szt. (w okresie od 01.03.2023 do dnia 31.12.2023 r.) 

G. Usługi w zakresie kompleksowego czyszczenia , malowania slupów oświetleniowych :  
oświetlenia drogowego do wys. 2,5 m w ilości 50 szt., parkowych stylizowanych do pełnej 
wysokości łącznie z wysięgnikami w ilości 25 szt. , parkowych do pełnej wysokości w ilości 5 
szt., w tym zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi części poziemnych metalowych ww. 
słupów do głębokości 0,5 m z niezbędnym rozebraniem i odtworzeniem chodników w 
obrębie konserwowanych słupów (w okresie od 01.03.2023 do dnia 31.12.2023 r.) 

4. W ramach opcji zlecane będą usługi związane z wymianą wyeksploatowanych elementów 
oświetlenia oraz montaż nowych elementów infrastruktury oświetlenia przy usuwaniu awarii 
spowodowanych m.in. kolizjami drogowymi, zniszczeniem na skutek czynników losowych, 
wandalizmu, kradzieży itp. Zakres usług zleconych w ramach opcji uzależniony będzie od 
bieżących potrzeb zamawiającego. 
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5. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do przedmiotowej umowy, odbywać się 

będzie na podstawie zleceń. Zlecenie będzie wskazywać miejsce i przedmiot usług, jakie należy 
wykonać oraz termin przystąpienia do wykonywania usług i termin ich zakończenia. Zlecenie 
przesyłane będzie pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres podany w ofercie. 

6. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania kwoty określonej w § 3 
ust. 3. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera OPZ - załącznik nr 1, stanowiący integralną część 
niniejszej umowy. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 realizowany będzie w okresie od 01.03.2023 r. (lub od 
zawarcia umowy w przypadku zawarcia umowy po tym terminie) do 31.12.2023 r. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawca zobowiązuje się na: 
a. Wymianę w czasie …………. godzin (nie dłuższym niż 48 godzin)   źródeł światła, 

tabliczek bezpiecznikowych , złącz IZK uszkodzonych wskutek czynników losowych,  
wyeksploatowania, wandalizmu lub kradzieży.  

b. Wymianę lub naprawę w terminie ……………. (nie dłuższym niż 7 dni)   , kabla  po 
ustaleniu lokalizacji jego uszkodzenia , przewodu linii napowietrznej, elementu linii 
kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.) – w przypadku ich zniszczenia 
wskutek czynników losowych, wyeksploatowania, wandalizmu lub kradzieży. W 
przypadku , gdy uszkodzenie odcinka kabla , linii napowietrznej może spowodować 
wyłącznie oświetlenia części drogi publicznej ( brak możliwości przełączenia zasilania) 
uszkodzenia te winne być naprawiane niezwłocznie. 

c. Wymianę lub naprawę w terminie nie dłuższym niż  …….. dni (nie dłuższym niż 21 dni)   
słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy, opraw oświetleniowych, obudowy, 
konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy oświetleniowej – w przypadku ich zniszczenia 
wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek 
wyeksploatowania, wandalizmu lub kradzieży. W przypadku , gdy uszkodzenie szafy 
oświetleniowej może spowodować wyłącznie odcinka oświetlenia drogi publicznej  
( brak możliwości przełączenia zasilania ) uszkodzenie to winno być naprawiane 
niezwłocznie. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 punkty A,C,D,E,F i G 

(szczegółowo opisanego w zał. Nr … punkt I. ) zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi  netto : 
………………….zł (słownie: ……………………… złotych) plus ..% podatek VAT tj…………      zł (słownie: 
………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto …………………………………………………………………...  zł  
(słownie: ………………………………………………………………………………….).  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 punkty B,C,D,E,F i G 
(szczegółowo opisanego w zał. Nr … punkt I. ) zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi  netto : 
………………….zł (słownie: ……………………… złotych) plus ..% podatek VAT tj…………      zł (słownie: 
………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………………………………………………………  zł 
(słownie: …………………………………………………………….).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji 
nie przekroczy kwoty …………… zł brutto (słownie: …………… ). 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie 
przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu oraz § 4 

5. Powyższe   kwoty  obejmują   również  koszty  związane  z  organizacją  i  przygotowaniem 
miejsca pracy na urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra 
Energii  z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy  przy urządzeniach 
energetycznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1210 ze zm.). 
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6. Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje okres 5 miesięcy i zostanie proporcjonalnie 

zmniejszone odpowiednio do rzeczywistego okresu świadczenia usług według wzoru: (kwota 
miesięcznego wynagrodzenia : 30 dni) x ilość dni świadczenia usług, w przypadku gdy okres 
świadczenia usług będzie krótszy niż 5 miesięcy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2, płatne będzie na podstawie faktur  
częściowych wystawianych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia, 
w którym faktura zostanie wystawiona do 20 grudnia) w oparciu o protokół odbioru usług, 
podpisany przez inspektora nadzoru.  

8. Strony postanawiają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2 stanowić 
będzie odbiór wykonanych w danym miesiącu prac objętych ryczałtem konserwacyjnym. W celu 
dokonania miesięcznych odbiorów Wykonawca przedstawi protokół z usług wykonywanych w 
danym miesiącu. 

9. Rozliczenie usług zleconych w ramach opcji nastąpi na podstawie stawek jednostkowych 
zawartych w formularzu ofertowym i faktycznie wykonanych, sprawdzonych i zatwierdzonych 
przez Zamawiającego obmiarów powykonawczych. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie 
faktur częściowych za wykonane i odebrane usługi. 
Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego obmiarów powykonawczych oraz protokołów odbioru wykonanych robót 
stanowiących załącznik do faktur. 

9. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy, 
związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,  wskazane na fakturze. 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty ich otrzymania.  
11. Warunkiem, zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w 
realizacji odebranych usług. 

12. Dane do faktury Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl,  
NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1,  
37-700 Przemyśl 

13. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej: faktur, faktur korygujących 
oraz duplikatów faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (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.). Numer PEPPOL na PEF: NIP/7952076801 

14. Strony akceptują również wystawianie i dostarczanie dokumentów, określonych w ust. 5 w 
formie elektronicznej, przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i 
czytelności faktury zgodnie zart.106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), jako załącznika w formacie PDF przesyłanego na adres 
email sekretariat@zdm-przemysl.com. 

 
§ 4 

WALORYZACJA 
1. Wynagrodzenie wykonawcy może być zmieniane w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w ust. 2 - 7 
2. Strony mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia po okresie 6 –ciu miesięcy, o ile zostaną 

spełnione warunki określone w ust. 4 
3. Waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, 
na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług 
konsumpcyjnych za poprzedni miesiąc. 

4. W sytuacji, gdy suma wskaźników GUS (wzrost lub spadek) opublikowanych w okresie 
obowiązywania umowy przekroczy poziom 15 %, strony uprawnione są do złożenia wniosku o 
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadającego wykonawcy, 
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w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
A x (B% - 15 %) = C 
gdzie: 
A – wartość wynagrodzenia umownego pozostałego do zapłaty, 
B – suma wskaźników GUS opublikowanych w okresie obowiązywania umowy 
C – wartość zmiany 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie wpływu zmiany cen na koszt  wykonania 
zamówienia 

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku z waloryzacją nie przekroczy  
(+/-) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.1-5,  zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli okres obowiązania umowy przekracza 6 miesięcy. 

7. Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu wymaga zawarcia aneksu 
do umowy.  

 
§ 5 

KLAUZULA SPOŁECZNA 
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności  
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:  
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego;  
- obsługa i konserwacja  stacji transformatorowych reduktorów mocy i układów sterowniczych 
oświetlenia , szaf oświetlenia 
- czyszczenie, malowanie słupów oświetlenia 
- wymiana i montaż elementów oświetlenia 
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia 
na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących przedmiot umowy. 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. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 5 

dni roboczych, Wykonawca przedłoży wymienione w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności. Dowodami tymi mogą być: 

d. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 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 lub podwykonawcy; 

e. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących  
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w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności  adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

f. oświadczenie zatrudnionego pracownika 
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 

1. Zamawiający  ma  prawo  do  przeprowadzenia  przy  współudziale  Wykonawcy   kontroli stanu 
oświetlenia ulicznego i liczników. 

2. Zamawiający ustala datę kontroli stanu oświetlenia, o czym na jeden dzień przed terminem 
zawiadamia Wykonawcę. Środek transportu zapewnia Wykonawca. 

3. W  dniu  kontroli  Zamawiający określa  do skontrolowania  na  wyznaczonych  przez niego 
ulicach nie mniej niż 15 % istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) 200 zł za każdy rozpoczęty dzień, każdorazowo za: 

a) nie usunięcie w ciągu …. godzin  awarii wymienionych w § 2 ust. 2a umowy  
i nie przywrócenie oświetlenia do stanu przed awarią, 

b) nie usuniecie w ciągu ….. dni awarii wymienionych w § 2 ust. 2b umowy i nie 
przywrócenie oświetlenia do stanu przed awarią, 

c) nie usunięcie w terminie …… dni   awarii wymienionych w § 2 ust. 2 c umowy  
i nie  przywrócenie oświetlenia do stanu przed awarią.  

2) 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień, każdorazowo za nie usunięcie niezwłocznie ( maks. 12 
godzin ) awarii wymienionych w punkcie  I. 13 opisu przedmiotu zamówienia 

3) 500 zł za każde nieuzasadnione świecenie opraw oświetleniowych poza ustalonymi 
godzinami w ciągu pierwszej godziny i 200 zł za każdą następną godzinę świecenia, z 
wyłączeniem sytuacji, gdy świecenie to jest uzgodnione z Zamawiającym. 

4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 1 
umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (w tym również 
niezłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów o których mowa w § 5 
ust. 3 umowy) – w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej 
samej osoby, jednak nałożona może być wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu 
kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby. 

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
kwoty brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy w zakresie podstawowym. 

5. W przypadku kiedy termin naprawy kabli lub punktów świetlnych nie może być dotrzymany z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będą stosowane kary umowne , jeżeli Wykonawca 
zgłosi Zamawiającemu przyczynę awarii , sposób jej usunięcie i ustali termin wykonania z 
Zamawiającym. 
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6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
7. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % kwoty brutto wynagrodzenia za przedmiot 
umowy w zakresie podstawowym . 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty  brutto wynagrodzenia 
za przedmiot umowy w zakresie podstawowym . Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 umowy. 

 
 

§ 7 
 
1. Zobowiązuje się Wykonawcę do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przedłoży polisę OC do wglądu Zamawiającemu na jego żądanie. 
 

§ 8 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonane usługi i zamontowane 

materiały na okres 3 lat licząc od daty odbioru usług, z wyjątkiem opraw, na które gwarancja 
wynosi 5 lat.  

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu 
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia, chyba, że ze względów 
technicznych lub technologicznych strony ustalą dłuższy termin.  W przypadku nie usunięcia 
przez Wykonawcę zgłoszonej wady w powyższym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub 
pocztą elektroniczną. 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następującym przypadku: 

zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT , cena netto nie ulega zmianie. 
2.  W celu dokonania zmian zapisów wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
zobowiązani są oni pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich 
     uzasadnieniem. 
3.  Zmiana postanowień zawartej umowy musi nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 
 

§ 10 
 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.  
 

§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego,  
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§ 12 
 

Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy miejscowo 
Zamawiającemu sąd. 
 

§ 13 
 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie, Sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralne części umowy : 
1) … 
2) .. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 

5. *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych 
osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu. Celem przetwarzania danych jest realizacja 
niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

*dotyczy osób fizycznych 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 


