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Projekt Umowy 
UMOWA Nr  

zawarta w dniu ……………………………… roku w Bielsku Podlaskim pomiędzy:  
Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 5432187976, 
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym  przez: 

Piotra Selwesiuka – Prezesa Zarządu  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym  przez: 

…………………………………………………………………………………………………   
 
W związku z wyborem oferty Wykonawcy, na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust.8, art. 43 ust.2b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn. „Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk 
Podlaski”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. 

2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem niniejszej umowy zawarty jest w załącznikach do 
niniejszej umowy. 

3. W okresie realizacji zamówienia szacunkowa masa dostarczonych odpadów komunalnych wyniesie: 

Lp. Kod i rodzaj odpadów 
Szacunkowa masa odpadów do 
zagospodarowania w okresie od 
01.03.2020r. do 31.12.2020r. w Mg 

1 2 3 4 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
9,7 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
2,8 

3 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  
493,4 

4 15 01 07 Opakowania ze szkła  75,6 

5 20 01 01 Papier i tektura 103,1 

6 20 01 02 Szkło 160,8 

7 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny 

546,6 

8 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1966,5 

9 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

4468,6 

10 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 60,0 

   7887,1 

 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług: 

a) Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i 
wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w 
całości lub w części do odzysku.  

b) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych. 

c) Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. 
d) Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku.  

 
5. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:  

a) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010),  

b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz aktami 
prawnymi wydanymi na ich podstawie. 
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§ 2 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 
po podpisaniu umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

 

§ 3 
WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 

1. W zakresie dostarczania odpadów:  

a) Odpady będą dostarczone do Wykonawcy przez Operatora, wskazanego przez Zamawiającego, 
wyłonionego w odrębnym postępowaniu;  

b) Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze  Wykonawcy. 
Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego; 

c) Ilość odpadów ma być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w dokumentach Operatora (kwicie 
wagowym, karcie drogowej lub innym dokumencie) do każdego pojazdu;  

d) Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną 
zestawienie wagowe przyjętych odpadów, a w terminach określonych prawem informacje o sposobie 
ich zagospodarowania.  

 
2. W zakresie odbioru odpadów:  

a) Dojazd do miejsca odbioru i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby pojazdy 
Operatora, wskazanego przez Zamawiającego, miały możliwość rozładunku niezależnie od warunków 
atmosferycznych;  

b) Miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;  
c) Za wszystkie uszkodzenia pojazdów Operatora, wskazanego przez Zamawiającego, wynikłe ze złego 

stanu technicznego dróg dojazdowych i miejsc manewrowych na terenie instalacji będzie odpowiadał 
Wykonawca, w szczególności jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy i wymiany trwale 
uszkodzonego ogumienia;  

d) W przypadku wystąpienia awarii lub innej przyczyny uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z koniecznością zagospodarowania odpadów przez 
inny podmiot;  

e) Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów w dni robocze w godzinach od 6.00 do 17.00. W 
szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.  

 
3. W zakresie ewidencji i rozliczania odpadów:  

a) Każda faktycznie dostarczona przez Operatora, wskazanego przez Zamawiającego, ilość odpadów 
będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę. Ewidencja będzie zawierać: ilość odpadu, nr rejestracyjny 
pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu oraz datę dostarczenia odpadów.  

b) Potwierdzeniem przyjęcia odpadów będzie karta przekazania odpadów podpisana przez uprawnionego 
pracownika Wykonawcy.  

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi 
przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych w tychże przepisach.  

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017r., poz. 2412). 

  
4. W zakresie wymagań prawnych i środowiskowych dotyczących zagospodarowania odpadów:  

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił realizację zamówienia w zakresie „odpadów 
zmieszanych” przy użyciu własnej instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia.  

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wyłącznie w pozostałym 
zakresie. 

c) Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może 
być realizowane poza instalacjami i urządzeniami (art. 30 pkt 1 ustawy o odpadach, Dz.U. z 2019r., 
poz. 701 ze zm.) 

d) Zagospodarowanie odpadów zebranych w sposób selektywny powinno być wykonywane zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.). 

 
5. Zatrudnienie w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi 

wymienionej w § 1 umowy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
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umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 z późn. zm.). 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie 5 dni wykaz osób zatrudnionych na umowę o 
pracę w zakresie świadczenia przedmiotowej usługi. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie 
Zamawiającego udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę, wskazanych w wykazie osób w terminie 5 dni 
od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu. 
Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców 
wykonujących wskazane wyżej usługi (art.29 ust. 3a ustawy Pzp). 

6. Obowiązki Wykonawcy zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik do SIWZ. 

 
§ 4 

PODWYKONAWCY 
 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom, części zamówienia wymienionej w ofercie Wykonawcy 
na warunkach niżej opisanych. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 
przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami 

Kodeksu cywilnego. 
5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże 

Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej 
zawarcia. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności związanej z zawartymi umowami Wykonawcy z 
podwykonawcami, które nie zostały doręczone Zamawiającemu zgodnie z ust.5, zaś skutki z tego 
wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

7. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim 
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia każdego z pracowników Wykonawcy lub 
podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych 
skarg. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców oraz skutki ich działań i 
wyrządzone szkody w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

9. Wraz z wystawieniem faktury za dany miesiąc wykonanej usługi Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
oświadczenie o uregulowaniu należności za usługi wykonane przez podwykonawców w okresie, którego 
dotyczy faktura, potwierdzone przez podwykonawcę. 

10. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 

 
§ 5 

SPRAWOZDANIA 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu: 
1. rocznego sprawozdania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). Do sprawozdania Wykonawca załączy kserokopię kart przekazania 
odpadów, potwierdzające sposób zagospodarowania danej ilości i rodzaju odebranych odpadów. 
Sprawozdania za okres realizacji umowy przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia 2021r., 

2. miesięcznych raportów z ilością odpadów przyjętych do zagospodarowania wraz z Kartami przekazania 
odpadów. Raporty, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

 
§ 6 

REPREZENTACJA 
 

1. W trakcie realizacji umowy osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są: 
a) Pan Józef Kamiński –– tel. 731 007 401 

 
2. W trakcie realizacji umowy osobami do kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

a) ............................................................................................................................. 
b) ............................................................................................................................. 
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§ 7 
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają, że za realizację zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie zgodnej z ofertą 
Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego została 
zawarta niniejsza umowa. 

2. Wynagrodzenie będzie sumą wynagrodzeń obliczonych odrębnie dla każdej frakcji odpadów, przy czym 
wynagrodzenie za odbiór każdej frakcji odpadów będzie iloczynem faktycznej liczby Mg odebranych 
odpadów tej frakcji, zgodnie z kartami przekazania odpadów oraz ceny jednostkowej za odbiór 1 Mg tej 
frakcji odpadów wskazanej w ofercie. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywista masa odpadów komunalnych 
dostarczonych do zagospodarowania na podstawie niniejszej umowy może różnić się od masy szacunkowej 
(w Mg) określonej przez Zamawiającego.  

4. Faktura powinna zawierać ilość i rodzaj odpadu oraz cenę jednostkową jego zagospodarowania ustaloną na 
postawie załącznika nr .... do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią. Podstawą do wystawienia 
faktury za wykonane prace będzie uprzednie rozliczenie ilości odebranych odpadów na podstawie kart ich 
przekazania. 

5. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w 
okresach miesięcznych. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.2 płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca 
świadczenia usługi, zgodnie z zasadami podzielonej płatności, na podstawie dostarczonej prawidłowo 
wystawionej faktury VAT wraz z miesięcznym raportem. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie 
z ust. 2, 4 i 6. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany na fakturze jest dostosowany do 
dokonywania zapłaty zgodnie z zasadami podzielonej płatności. 

8. Wykonawca zobowiązany jest podawać na fakturach numer rachunku bankowego, który znajduje się w 
Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U.2018.2174 t.j.). Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego, w formie pisemnej, o każdej zmianie ww. rachunku bankowego w terminie 5 dni od dnia 
zmiany. 

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub obowiązującymi 
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 
Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty 
korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

10. W przypadku, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie przy udziale podwykonawców, do faktury należy 
dołączyć oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie od Wykonawcy za wykonane prace w 
ramach niniejszej faktury. 

11. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem 
płatności Wykonawcy. 

12. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
13. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 

§ 8 
KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w §7 ust.2 Umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, 
z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w §7 ust.2 Umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek odmowy przyjęcia odpadów 

od wskazanego przez Zamawiającego Operatora lub nieuzasadnionej niedostępności instalacji 
komunalnej w dniach i godzinach wskazanych w umowie,   

b) w wysokości 500,00 zł za każdego pracownika, który nie będzie zatrudniony przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek, 

4. Zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty 
określającego ich wysokość.  

5. Zamawiający może dokonać potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
6. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

zastrzeżonych, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 
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§ 9 
ZABEZPIECZENIE 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie 
obowiązków umownych, roszczenia o szkody powstałe na skutek niewykonywania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz zapłatę kar umownych. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w §7 ust.2 
niniejszej umowy tj. ……………………. zł. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od daty 
stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia w sposób należyty, tj. 30 dni od złożenia 
prawidłowo wystawionej ostatniej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w §5 pkt 2. 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia 
umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

2. Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przypadki: 
a) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, 
b) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy, 
c) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 3 dni, 
d) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji 

w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 
e) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie 

egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy. 
f) nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych w ust.2 pkt.2-4 jest 
uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu 
dodatkowego 3-dniowego terminu. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 
5. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, jeśli Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z zapłatą 

wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami 
Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie 
Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do 
dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. 

6. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

§ 11 
ZMIANY UMOWY 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 
b) wystąpienia zmiany aktów prawa miejscowego, mających wpływ na realizację zamówienia, 
c) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych okolicznościami, za które Wykonawca 

nie odpowiada, 
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług – w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, w takim przypadku 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §8 ust.2-3, o 
kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, 
których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez  strony. 
 

§ 12 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 
Zamawiającego o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
b) zmianie osób reprezentujących, 
c) zmianie rachunku bankowego, 
d) ogłoszeniu upadłości, 
e) ogłoszeniu likwidacji, 
f) zawieszenia działalności, 
g) wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
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2. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji przedmiotu 
umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

3. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w 
ust.1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba, że postanowienia Umowy stanowią inaczej. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 
5. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania 

postępowania reklamacyjnego. 
6. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
7. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni licząc 

od daty jego zgłoszenia. 
8. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w 

terminie, o którym mowa w ust.7, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 
9. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1145) i Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843). 
11. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 
 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1. Oferta Wykonawcy z załącznikami. 

2. SIWZ wraz z załącznikami oraz wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


