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          Załącznik nr 7 – wzór umowy 

UMOWA (Wzór) 

 

zawarta dnia  …………….. w Bodzentynie pomiędzy Gminą Bodzentyn, 26-010 Bodzentyn, 

ul. Suchedniowska 3, NIP: 657 25 15 240, reprezentowaną przez : 

mgr inż. Dariusza Skibę – Burmistrza 

przy kontrasygnacie P. Danuty Kopeć - Skarbnika 

zwanych w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, a 

……………………………………………………………………………………., 

reprezentowanym/ną przez : 

…………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”. 

W rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz.1986), 

zwaną dalej Pzp, zostaje zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiajacy zleca, Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi pn.: „Odbiór, 

zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 

Świadczenie usługi będzie polegało na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych oraz 

segregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych w obszarze Miasta i Gminy 

Bodzentyn ich zagospodarowanniu i transporcie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z  o. o. w Promniku, gm. Strawczyn. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi oraz sposób jej realizacji został zawarty w opisie 

przedmiotu zamówienia tj. Rozdz. III SIWZ.  

3. Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stnowi integralną część 

niniejszej umowy. 

  

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

Wykonawca będzie realizował usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 01.07.2019 

r. do dnia 30.06.2020 r.  

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie 

 z przepisami prawa oraz wymogami i szczegółowym zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) zorganizowania i prowadzenia przez okres trwania umowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) na terenie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) zapewnienia właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych  

„u źródła” w oraz worków dla odpadów zmieszanych, 

c ) udostępnienia (na wniosek właściciela nieruchomości) pojemników do gromadzenia odpadów 



  

o pojemności 120l lub 240l. Udostępnienie będzie odbywało się na zasadzie dzierżawy/najmu, 

poprzez zawarcie umowy na dzierżawę/najmu pojemnika bezpośrednio z właścicielem   

nieruchomości. 

d) gospodarowania odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązanie się Gminy Bodzentyn 

z obowiązków nałożonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c 

ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 

 z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 

e) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania do wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 

grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy 

tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).  

f) prowadzenia dokumentacji w zakresie sprawozdawczości i przekazywania Zamawiającemu 

kwartalnych sprawozdań zawierających informację o masie odebranych odpadów i sposobie ich 

zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, liczby właścicieli 

nieruchomości zbierających odpady zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi. 

g) odbioru odpadów na podstawie zatwerdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu. 

Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie ostatecznych harmonogramów w nieprzekraczalnym 

terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawca winien sporządzać harmonogramy w sposób zapewniający regularność i powtarzalność 

odbierania, aby właściciele nieruchomości mogli w  łatwy sposób zaplanować przygotowanie 

odpadów komunalnych do zabrania. 

h) realizacji „reklamacji” dotyczących nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie  

z harmonogramem lub niepozostawienia worków na odpady. Reklamację należy  

rozpoznać w przeciągu 24 godzin od otrzymania telefonu lub e-maila od Zamawiającego.  

O załatwieniu reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

h) dysponowania środkami transportu, bazą magazynowo – transportową i potencjałem osobowym 

gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usługi, 

i) prowadzenia działalności w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, 

zanieczyszczenia tras wywozu, a także w sposób nie powodujący hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń 

infrastruktury technicznej, 

j) odbierania odpadów komunalnych w sposób ciągły, nie zakłócający ciszy nocnej, niezależnie od 

czynników atmosferycznych, w terminach wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego 

harmonogramu odbioru odpadów,  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych osób związanych z bezpośrednią realizacją usługi 

odbioru odpadów komunalnych tj. pracowników porządkowych dokonujących odbioru 

 i załadunku odpadów. 

4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie osób wykonujących czynności, opisane w ustępie 1, na podstawie umowy o pracę  

tj. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z wymogami 

zawierające dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

ilość zatrudnionych osób wykonujących te czynności, oraz podpisane przez osoby uprawnione.  

a) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić aktualne dokumenty 

potwierdzające, że przedmiot zamówienia w zakresie wymienionym w ust.1 jest wykonywany przez 

osoby będące pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy tj. kopie umów o pracę w których 

wykonawca/podwykonawca dokona stosownej anonimizacji danych osobowych w zakresie informacji 

nie wymaganych przez Zamawiającego.  

b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem 

okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce kolejnej 

osoby. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, a w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych, zwanej 



  

dalej „U.o.d.o.” (Dz.U. 2018r. poz. 1000 ) oraz rozporządzenia 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/ (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) współpracy z  Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

b) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą w kwestii realizacji zamówienia następujące 

osoby: 

……………………………………. 

……………………………………. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli terminowości i prawidłowości wykonania usługi. 

Zamawiający dokonuje kontroli w oparciu o zatwierdzony harmonogram realizacji usługi oraz 

postanowienia SIWZ. 

 

§ 5 

PODWYKONAWCY 

1. W przypadku wykonywania usługi przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania podwykonawców, 

jak za własne. 

2. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, podwykonawcy 

zobowiązani są do posiadania wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza podpisanej 

przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy o świadczenie usług (oryginał). Dokumenty te 

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy 

z podwykonawcą.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 

z treścią niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 P.z.p, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w  

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę, który nie został 

zgłoszony zgodnie z  ust. 3 i 5, Zamawiający zastrzega prawo do żądania natychmiastowego 

zaprzestania świadczenia usługi przez takiego podwykonawcę. 

 

 

 

 



  

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu  

w kwocie brutto ……………………………..… zł (słownie: …………………………………), tj. 

kwota netto ……………… zł (słownie: ……………) powiększona o obowiązujący podatek od 

towarów 

 i usług VAT tj. ………. zł (słownie:………….), 

2. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. Wynagrodzenie 

miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową wskazanych w § 1 stanowi kwotę 

…………. zł brutto (słownie: ………………………………….. zł 00/100), w tym obowiązujący 

podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, którego 

szczegółowy zakres znajduje się w pkt III SIWZ.  

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 

wierzytelności, dokonać cesji, przekazania, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 

trzecie. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należnych mu 

kwot z tytułu kar umownych. 

 

§ 7 

ROZLICZENIA 

1. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił pisemny 

protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto wskazane na fakturze,  

w terminie ……………*  dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.  

3. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy.  

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomość 

 o tym, że:  

a) wszczęto likwidację Wykonawcy, 

b) Wykonawca zawiesił działalność gospodarczą, 

c) dokonano zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

d)Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające  

z przepisów szczególnych.  

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:  

a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.07.2019r.,  

b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni 

kalendarzowych co powoduje dysfunkcję całego systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu 

miasta i gminy Bodzentyn. 



  

3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 Zamawiający może w terminie 3 dni od momentu 

dokonania popisemnego zawiadmomienia Wykonawcy, powierzyć wykonywanie  usługi innemu 

podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę na co wykonawca wyraża zgodę. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. 

5. 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 tych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie 

wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować  

z Zamawiającym w tym zakresie.  

 

§ 9 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień 

umowy a w szczególności gdy:  

a) nie wypłaca wynagrodzenia za wykonane usługi w terminie płatności ustalonym w niniejszej  

 umowie,  

b) odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu wykonania usług w okresie rozliczeniowym.  

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono skuteczne, jeżeli Wykonawca 

wyznaczy Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień 

umowy i poinformuje go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.  

3. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 i złożeniu przez 

Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca powinien możliwie najszybciej 

usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia techniczne w szczególności urządzenia 

 do gromadzenia odpadów.  

 

§ 10 

UBEZPIECZENIA 

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej  

w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem 

usług - od zdarzeń losowych,  

3. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych.  

4. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentu 

potwierdzającgo dokonanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilenj oraz dowodów opłacania 

składek. 

 



  

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach 

 i wysokościach:  

a) 0,08 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy 

przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości w terminie określonym w harmonogramie. Kara 

będzie naliczana jako iloczyn kwoty, oraz liczby nieruchomości, z których nie odebrano odpadów  

w terminie zgodnym z harmonogramem, 

b) 0,01 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy 

przypadek niedostarczenia worków do gromadzenia odpadów po dokonaniu odbiou odpadów zgodnie 

z harmonogramem. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty, oraz liczby nieruchomości, do których 

nie dostarczono worków do gromadeznia odpadów.  

c) 5 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy w przypadku 

każdorazowego stwierdzenia niewykonywania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa § 3 ust. 3. 

d) 5 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy 

ujawniony przypadek mieszania przez Wykonawcę odpadów selektywnie zebranych 

 z odpadami zmieszanymi 

e) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez 

którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zależnych o Wykonawcy, 
f) w wysokości kary, której podlega Gmina Bodzentyn za niewywiązywanie się z obowiązków 

określonych w art. 9z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) naliczonej Gminie zgodnie z przepisami art. 9x ust. 3 ustawy. 

g) w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt a i d Wykonawca wystawi fakturę na 100% 

wynagrodzenia umownego, a Zamawiający przedstawi obliczenie kar umownych, o które pomniejszy 

wynagrodzenie w formie potrącenia z zastrzeżeniem ust. 3 

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, 

Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić lub Zamawiajacy potrąci ją z kolejnego miesięcznego 

wynagrodzenia. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 lit f) kwoty kar umownych Wykonawca zobowiązany jest 

przelać na rachunek bankowy Zamawiającego.  

4. Zamawiajacy może dochodzić roszczeń przewyższających wysokość kar umownych do pełnej wysokości 

wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. 

 

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i będą dozwolone w granicach dopuszczalnych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 

a) sposobu realizacji usługi: 

- w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązkujacych i przepisów prawa miejscowego lub 

zaistnienia okoliczności, której Zamawiajacy nie mógł przewidzieć i jej przeciwdziałać poprzez 

działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. 

 b) terminu realizacji usługi : 

 - w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 



  

Definicja „siły wyższej” w niniejszych warunkach umownych oznacza zdarzenie zewnętrzne, 

niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności: wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane 

 z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

 
c) wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług,  

- 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 (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 847). 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej 

części przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę 

- w przypadku zmiany sposobu realizacji usługi spowodowanej zmianą przepisów powszechnie 

obowiązujących i przepisów prawa miejscowego. 

3. W przypadku konieczności zmian umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 ustala się, że 

zmiany mogą zostać dokonane jedynie na pisemny i  uzasadniony wniosek Wykonawcy, który winien 

wykazać wpływ zmian, w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcylub termin 

realizacji umowy. Do wniosku Wykonawca winien załączyć szczegółową analizę wpływu zdarzeń, o 

których mowa w ust. 2 na proponowane przez Wykonawcę zmiany postanowień Umowy. 

4. Wykonawca do wniosku zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany 

prawa, w zakresie określonym w ust. 2 lit c, miały wpływ na koszty wykonania Umowy.  

 

§ 13 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innych obowiązujących przepisów 

prawa dotyczących przedmiotu Umowy. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany lub rozwiązanie, odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień Umowy lub 

interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, przy czym klauzula ta nie 

stanowi zapisu na sąd polubowny. 

3.Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Integralna część umowy stanowią: 

- Specyfikacja Istotnych Waunków Zamówienia, 

- Oferta Wykonwacy z dnia …………. wraz z załacznikami 

5. Niniejszą umowę sporządzono w trezch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 



  

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

*termin płatności faktury jest w niniejszym postępowniu kryteium oceny ofert – zostanie wypełniony 

zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy. 


