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Zmiana z dnia 31.03.2017 r. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

Istotne zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych 
poniżej: 

1.1. Zakres dopuszczalnych zmian 

a) zmiana wartości umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona korzystna dla Zamawiającego, tj.: obniżenie 
cen jednostkowych zaoferowanej usługi na podstawie aktualizacji Szczegółowej kalkulacji ceny, 

b) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP – w takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, dotyczące niewykonanej części 
zamówienia, zostanie zwaloryzowane w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany ww. 
składników cenotwórczych, na następujących zasadach: 

(i) wykonawca skieruje do Zamawiającego pisemny wniosek zawierający uzasadnienie  

i szczegółową kalkulację sposobu wyliczenia dotychczasowych oraz proponowanych cen, 

(ii) kalkulacja sposobu wyliczenia proponowanych cen bedzie uwzględniać dane z co najmniej 

jednego miesiąca kalendarzowego, tj. pełnego okresu rozliczeniowego umowy, w którym 

obowiązywały zmiany ww. składników cenotwórczych, 

(iii) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od początku okresu stosowania zmian 

ww. składników cenotwórczych; 

c) zmiana nazwy firmy, adresu firmy, zmiana formy organizacyjno-prawnej, przekształcenie, lub 
połączenie z inną firmą, 

d) zmiana miejsca świadczenia usługi, 

e) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów 
rejestrowych, 

f) wystąpienie siły wyższej; „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą 
stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy a powodujące niemożliwość 
wywiązywania się z umowy z jej obecnym brzmieniu, 

g) w przypadku nieosiągnięcia limitu wartości umowy do upływu terminu jej obowiązywania - 
wydłużenie okresu obowiązywania umowy, a w przypadku osiągnięcia tego limitu przed upływem 
terminu obowiązywania umowy – skrócenie tego okresu. 

1.2. Zakres wniosku o zmianę 

a) opis/zakres zmiany, 

b) uzasadnienie, 

c) wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

d) skutki finansowe, 

e) termin wprowadzenia. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 
formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może dokonywać innych 
czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) Oferta Wykonawcy. 

4. W sprawach nie unormowanych w umowie oraz ustawie Prawo zamówień publicznych będą miały 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub 
porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 


