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WZÓR UMOWY 
 

Umowa Nr ................................................ 
 
1. W dniu .........-.........-2015 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 

zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

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

a 

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

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

posiadającym NIP .............................................., REGON ................................................, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia ochrony obiektów 

Wydziału Zarządzania UW przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, w tym trzech 

budynków oraz przyległego terenu rekreacyjno-ogrodowego wraz z dwoma parkingami, 

zlokalizowanych w obszarze ulic Szturmowej i Modzelewskiego przez całą dobę i przez 

cały okres obowiązywania niniejszej umowy, a także do obsługi parkingów oraz obsługi 

szatni studenckiej w terminach wskazanych przez Zamawiającego, zwane dalej usługą. 

2. Przez ochronę obiektów rozumie się wszelkie czynności mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w budynkach i na terenie Wydziału 

Zarządzania UW, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

3. Przez ochronę i obsługę parkingu rozumie się w szczególności chronienie mienia, 

zamykanie i otwieranie bram, sprawdzanie przepustek wjazdowych, obsługiwanie 
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szlabanów, kierowanie ruchem na parkingu (wskazywanie miejsc), egzekwowanie 

przestrzegania zakazów parkowania w miejscach niedozwolonych. 

4. Przez ochronę i obsługę szatni studenckiej rozumie się wszelkie czynności związane z 

przechowywaniem i ochroną ubrań wierzchnich w szatni, w szczególności ich 

przyjmowanie, wieszanie na ponumerowanych wieszakach, wydawanie numerków 

osobom zostawiającym ubranie oraz pilnowanie ubrań i ich wydawanie na podstawie 

zwróconego numerka. 

5. Przez szatniarza rozumie się osobę przydzieloną przez Wykonawcę do wykonywania 

obowiązków wynikających z ust. 4. 

6. Przez ochroniarza rozumie się osobę przydzieloną przez Wykonawcę do wykonywania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, innych niż określone w ust. 5. 

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części usługi innemu 

podmiotowi (podwykonawcy). 

§ 2 

1. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca złoży 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że zapoznał się z obiektami przeznaczonymi do 

ochrony i zainstalowanymi systemami zabezpieczeń oraz że zastosuje się do wymogów 

Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się jednokrotnie bezpłatnie przeszkolić koordynatorów zmian, 

o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, z zakresu obsługi systemów p-poż- i 

antywłamaniowego zainstalowanych w chronionych obiektach. Każde kolejne szkolenie 

może się odbyć na koszt Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Usługi ochroniarskie będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Spośród osób przydzielonych do realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany 

jest wyznaczyć koordynatorów odpowiedzialnych za bezpośredni nadzór i koordynację 

pracy wszystkich osób z ramienia Wykonawcy, pełniących obowiązki na danej zmianie 

(dalej: koordynator zmiany). Na koordynatora zmiany może zostać wyznaczony 

wyłącznie ochroniarz posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej wydaną przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia.  Informacje o tym, którzy ochroniarze są wyznaczeni na 
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koordynatorów zmian Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać 

Zamawiającemu na piśmie. 

3. Na polecenie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego koordynator zmiany 

zobowiązany jest zapewnić wykonanie przez osoby pełniące obowiązki na danej zmianie, 

określonych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy, które nie 

naruszają przepisów prawa i nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych 

obiektów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin świadczenia przez 

Wykonawcę usług objętych przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku zadań 

objętych przedmiotem niniejszej umowy, występujących nieregularnie w toku jej 

realizacji (np. ochrona na imprezach sportowych), Zamawiający każdorazowo złoży 

Wykonawcy stosowne zapotrzebowanie określające ilość potrzebnych ochroniarzy i ilość 

dni/godzin pracy. Zapotrzebowanie powinno zostać złożone z wyprzedzeniem nie 

krótszym niż 4 dni. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia 

uzasadnionych okoliczności. O zmniejszeniu zakresu Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę z wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni. Z tytułu zmniejszenia zakresu 

usługi Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca wyposaży ochroniarzy w jednakowe, estetyczne umundurowanie z nazwą 

firmy i czytelnym identyfikatorem ochroniarza, a także w bezprzewodowe środki 

łączności wewnętrznej (krótkofalówki), zapewniające stałą łączność między 

ochroniarzami u Zamawiającego oraz w środki łączności zewnętrznej, zapewniające stałą 

łączność z całodobowym, odpowiednio wyposażonym centrum alarmowym Wykonawcy, 

mogącym w każdej chwili wysłać niezbędne wsparcie (samochodowy patrol 

interwencyjny) ochroniarzom u Zamawiającego. 

2. W sytuacji zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przybycie odpowiednio 

wyposażonej ekipy interwencyjnej (samochodowy patrol interwencyjny) w najkrótszym 

możliwym czasie, nie przekraczającym 10 minut od chwili powiadomienia centrum 

alarmowego Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest oznakować obiekty informacją, jaka firma pełni ochronę 

na terenie obiektów, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić jedną portiernię do pełnienia dyżurów przez 

ochroniarzy. 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za rzeczy Zamawiającego i 

szkody powstałe w czasie wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy, 

w tym szkody będące następstwem kradzieży lub wandalizmu. 

2. Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu powstania ewentualnych szkód Wykonawca jest 

zobowiązany posiadać – w każdym dniu obowiązywania niniejszej umowy – 

ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy na sumę nie mniejszą niż 500.000.- zł (słownie 

zł: pięćset tysięcy). 

3. Przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający 

ubezpieczenia. 

4. Jeżeli koniec okresu ubezpieczenia Wykonawcy przypada w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, z co 

najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem, polisę lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie nowego ubezpieczenia, zapewniającego ciągłość ubezpieczenia w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeżeli okres ubezpieczenia Wykonawcy kończy się przed upływem trzech miesięcy od 

daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie nowego 

ubezpieczenia, zapewniającego ciągłość ubezpieczenia – w terminie 3 dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy. 

§ 6 

  

1. Zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy ustala się następującą wysokość stawek 

roboczogodziny: 

1. stawka netto 1 roboczogodziny ochroniarz 

................. zł netto (słownie: ………........................................................................), 

2. stawka netto 1 roboczogodziny szatniarza: 

................. zł netto   (słownie:...................................................................................). 
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2. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy następować będzie w okresach 

jednomiesięcznych. Wynagrodzenie obliczane będzie w oparciu o stawki określone w 

ust. 1 i ilość godzin przepracowanych w danym miesiącu. 

3. Łączne wynagrodzenie, uwzględniające podatek od towarów i usług (VAT), wynosi: 

..................................zł (słownie: ......................................................................................... 

       .............................................................................................................................................). 

4. Strony ustalają, że wysokość stawek roboczogodziny określona w ust. 1 nie ulegnie 

podwyższeniu w okresie trwania niniejszej umowy. 

5. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego należnego Zleceniobiorcy może ulec zmianie, w 

przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie  przedłożyć kalkulację oraz udowodnić, że 

zmiany wymienione w ust. 5 pkt 2–3 będą  wpływały na koszt wykonania zamówienia. 

Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy wykaz osób zatrudnionych do realizacji usługi, 

dla których zmiany wymienione w ust. 5 pkt 2–3 mają zastosowania wraz z kalkulacją 

kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Zmiana wynagrodzenia w związku z 

okolicznościami, o których mowa w ust. 5 nastąpi na pisemny, uzasadniony i należycie 

udokumentowany wniosek Zleceniobiorcy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami 

będzie podlegał weryfikacji Zleceniodawcy, który zastrzega sobie prawo do odmowy 

dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie będzie spełniał 

warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia 

w związku z okolicznościami o których mowa w ust. 5 wchodzi w życie z dniem zmiany 

przepisów, które stanowią podstawę zmiany  wynagrodzenia wykonawcy. Niezależnie od 

terminu zawarcia aneksu zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zmiany 

przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 

7. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. W 

związku ze wskazanymi w ust. 5 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest\o 

kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usług. 
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8. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 3 może ulec zmniejszeniu, w przypadku 

zmniejszenia zakresu usługi, o czym mowa w §3 ust. 5 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie określone w § 6 niniejszej umowy płatne będzie po wykonaniu usługi i 

jej odebraniu, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez 

Zamawiającego wykaz ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu. 

Wynagrodzenie płatne jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na 

fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami za zwłokę. W przypadku powtarzającego się niedotrzymywania 

przez Zamawiającego terminów płatności, Wykonawca może rozwiązać umowę z 

zachowaniem 2–miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Wypowiedzenie musi zostać przekazane na piśmie. 

3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy: 

a) przez Wykonawcę z naruszeniem § 14 ust. 2 niniejszej umowy  

lub 

b) przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 4 lub § 8 ust. 5 niniejszej umowy – 

wynagrodzenie za miesiąc, w którym umowa została rozwiązana, Wykonawcy nie  

przysługuje. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony 

oraz kontrolowania Wykonawcy z wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający posiada zainstalowany elektronicznie system wymuszający obchody 

chronionych obiektów i dający możliwość kontroli dokonania obchodu, jego czasu i 

miejsc nim objętych. Przed rozpoczęciem realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy Strony wspólnie dokonają sprawdzenia poprawności działania systemu 

i ustalą szczegółowe zasady dokonywania obchodów, w tym ich częstotliwość. Dokonane 

ustalenia zostaną utrwalone w formie protokołu podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 
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3. W ramach obowiązków wynikających z niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia 

obliczonego zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić stałą sprawność systemu wymuszania i kontroli obchodów, o którym mowa w 

ust. 2, w tym dokonywać niezbędnych przeglądów, konserwacji i napraw systemu. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność materialną za 

wszelkie uszkodzenia systemu. 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków, 

Zamawiający sporządzi protokół, w którym opisze stwierdzone uchybienia. Z tytułu 

zaistniałych zaniedbań Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna określona w § 

9 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy. W przypadku kilkukrotnego stwierdzenia zaniedbań w 

ciągu jednego miesiąca Zamawiającemu przysługiwać będzie kara odpowiednio 

zwielokrotniona albo prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 

niniejszej umowy lub utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności, 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia oraz żądać zapłaty kary 

umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

a) w przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z 

obowiązków, o czym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto 

za dany miesiąc, obliczonego zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszej umowy; 

b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 4 lub § 

8 ust. 5 niniejszej umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% kwoty, o której mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy; 

c) w przypadku rozwiązania umowy z naruszeniem § 14 ust. 2 niniejszej umowy – 

Strona, która rozwiązała umowę zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 

10% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Kary umowne mogą być potrącane z wzajemnych wierzytelności. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnień Stron do żądania odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 

4. Za wszelkie szkody w stosunku do osób trzecich powstałe z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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§ 10 

1. Do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przydzielić 

osoby wymienione w wykazie personelu przedstawionym w ofercie przetargowej 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku konieczności przydzielenia innej osoby niż wymieniona w ofercie 

przetargowej Wykonawcy lub konieczności dokonania zmiany ochroniarza lub szatniarza 

w okresie  trwania umowy, Wykonawca ma obowiązek przydzielić osobę spełniającą 

wymagania postawione w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie 

niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest maksymalnie ograniczyć dokonywanie zmian osób 

realizujących obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

4. Przed każdą zmianą ochroniarza lub szatniarza Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu, z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem, 

informacje o proponowanej nowej osobie umożliwiające dokonanie oceny, czy osoba ta 

spełnia wymagania określone w ust. 2. W przypadku koordynatora zmiany należy 

przedstawić w szczególności jego licencję. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyrażania zgody na realizację obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy przez zaproponowaną przez Wykonawcę osobę, jeżeli 

nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 2 lub nie rokuje należytego wykonywania 

obowiązków. 

§ 11 

1. Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej  

umowy jest ...................................................................., nr tel. .......................................... . 

2. Z ramienia Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej 

umowy jest ……………................................................, nr tel. ...........................................  

3. Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić aktywną współpracę osoby 

wymienionej w ust. 2 z Administracją Wydziału Zarządzania UW, w celu zapewnienia 

najwyższego standardu usług świadczonych przez Wykonawcę. 

 

§ 12 
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1. Za przeszkolenie osób wykonujących obowiązki wynikające z niniejszej umowy w 

zakresie BHP i p.poż. oraz za ewentualne wypadki przy pracy odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z przepisami w tym zakresie 

obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim i ponosi odpowiedzialność za ich 

przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonujące obowiązki wynikające z niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca oraz wszelkie osoby, przy pomocy których wykonywane będą obowiązki 

wynikające z niniejszej umowy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, pod rygorem 

odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

 

§ 13 

1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego jej wykonania w wysokości …………….................................................. zł 

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

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącać kary 

umowne należne Zamawiającego, do wysokości znajdującej pokrycie w zabezpieczeniu. 

Część kar umownych nieznajdująca pokrycia w zabezpieczeniu będzie dochodzona na 

zasadach ogólnych. 

3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego 

dnia obowiązywania niniejszej umowy. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 

Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot 

niewykorzystanej części zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po 

pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowym Wykonawcy. 

§ 14 
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1. Niniejszą umowę zawarto na okres 25 miesięcy – od dnia .........-.........-2016 r. do dnia 

…………………....  

2. Rozwiązanie umowy przed końcem okresu wymienionego w ust. 1 jest możliwe 

wyłącznie z ważnych powodów, za zgodą obu Stron, na warunkach uzgodnionych przez 

Strony, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, § 8 ust. 4, § 8 ust. 5 oraz § 14 ust. 3 niniejszej umowy. 

Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 

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

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

Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Informację o rozwiązaniu 

umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie. 

§ 15 

1. Dokumenty przetargowe – oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, 

uzupełnieniami, wyjaśnieniami oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami i modyfikacjami/zmianami – służą pomocniczo do interpretacji 

postanowień niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu, pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty złożonej w przetargu, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie nie będzie 

możliwe, spory będzie rozstrzygać właściwy sąd. 

§ 16 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Załącznik do umowy: 

Kserokopia oferty przetargowej Wykonawcy 

 
 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 


