
                                                                                Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

           WZÓR  UMOWY  ZPD/ 1 /2020 

na : „Dostawa fabrycznie  nowych pojemników i kontenerów  na odpady komunalne i 

segregowane na 2020 rok   „ 

          zawarta w dniu............................. r. w Ciechanowie 

pomiędzy : 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:0000127151  z kapitałem 

zakładowym w wysokości 12.947.500,- zł. 

reprezentowanym przez : 

 1. Prezes Zarządu – Mirosław Szymańczyk 

zwanym dalej  ZAMAWIAJĄCYM 

a 

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

.......... 

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

.......... 

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

.......... 

reprezentowanym przez: 

 1. 

zwany dalej  WYKONAWCĄ 

Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe

 pojemniki i kontenery na odpady komunalne i segregowane w ilościach i rodzaju

 wskazanym w poniższej tabeli oraz parametrach technicznych i jakościowych określonych w

 ust. 2 (zwane dalej przedmiotem umowy):  

Lp. Typ pojemnika Ilość 

szt. 
Cena netto za 1 

szt. [zł] 

Cena brutto za 1 

szt. [zł] 
 Wartość brutto             

( poz.3*5) 

1 2 3 4 5 6 
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CZĘŚĆ I  

1 Pojemniki na odpady komunalne 120 l 

(czarne) 

2000    

2 Pojemniki na odpady komunalne 240 l 

(czarne)  

200    

3 Pojemniki na odpady komunalne 360 l 

(czarne) 

70    

4 Pojemniki na odpady komunalne  660 l 

(czarne)  

30    

5 Pojemniki na odpady komunalne 1100 l 

(czarne)  

100    

6 Pojemnik na odpady segregowane 240 l 

zielone ( szkło)  

60    

7 Pojemnik na odpady segregowane 240 l 

żółte  (metale i  tworzywa sztuczne )  

40    

8 Pojemnik na odpady segregowane 240 l 

niebieskie ( papier i makulatura)   

40    

9 Pojemnik na odpady segregowane 240 l 

brązowe (BIO)  

50    

10 Pojemnik na odpady segregowane 360 l 

zielone (szkło)   

10    

11 Pojemnik na odpady segregowane 360 l 

niebieskie (papier i makulatura)  

10    

12 Pojemnik na odpady segregowane 360 l 

żółte ( metale i tworzywa sztuczne)  

10    

13 Pojemnik na odpady segregowane 360 l 

brązowe ( BIO)  

20    

14 Pojemnik na odpady segregowane 1100 l 

zielone (szkło)  

40    

15 Pojemnik na odpady segregowane 1100 l 

niebieskie ( papier)  

40    

16 Pojemnik na odpady segregowane 1100 l 

żółte ( metale i tworzywa sztuczne) 

40    

RAZEM   

CZEŚĆ II  

1 Kontenery na odpady 32 m3 2    

2 Kontener na odpady 7 m3 5    

3 Kontener na odpady 5,5 m3 5    

4 Kontener na odpady 2,2 m3 15    

5 Kontener Frontlader 5 m3 2    

6 Kontener Frontlader 7 m3 2    
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7 Kontener samowyładowczy 1,2 m3 6    

8 Kontener samowyładowczy 1,7 – 1,8 m3 4    

9 Pojemniki metalowe 1100 l  20    

RAZEM  

 

* następne dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego 

3. Parametry techniczne poszczególnych kontenerów zostały wymienione w: Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia,  które stanowią załączniki do niniejszej umowy.  

§2 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy nie później niż do  dnia  

31.03.2021 r. 

2. Termin pierwszej  dostawy  :  

 Część I  

Lp. Typ pojemnika Termin 

pierwszej 

dostawy 

Ilość sztuk 

1 2 3 4 

1 Pojemniki na odpady komunalne 1100 l 

(czarne)  

W ciągu 14 dni od 

daty podpisania 

umowy 

30 

2 Pojemnik na odpady segregowane 1100 l 

zielone (szkło)  

20 

3 Pojemnik na odpady segregowane 1100 l 

niebieskie ( papier i makulatura)  

20 

4 Pojemnik na odpady segregowane 1100 l 

żółte ( metale i tworzywa sztuczne) 

20 

* następne dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego 

 

CZĘŚĆ II  

Lp. 
Rodzaj pojemnika  

Termin 

pierwszej 

dostawy* 

Ilość sztuk 

1 2 3 4 

1 Kontener na odpady 2,2 m 3 W ciągu 8 tygodni od 

daty podpisania 

umowy 

10 

* następne dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego 

 

 

3.Strony zastrzegają możliwość etapowego dostarczenia przedmiotu umowy, po uprzednim złożeniu 

Wykonawcy przez Zamawiającego częściowego zamówienia drogą mailową na adres e-mail: 

……………… bądź faxem na nr tel: …………………, przy czym dostawa powinna być wykonana w 

terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania częściowego zamówienia  

4.Umowa wygasa z upływem terminu wskazanego w ust. l lub wcześniej po zrealizowaniu 

zamówienia. 

5. Dostawy towarów mogą być realizowane przez Wykonawcę wyłącznie w dni robocze, w czasie 

godzin pracy Zamawiającego (tj. w godz. 7-15 ). Na gruncie niniejszej umowy poprzez dni robocze 
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rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§3 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy wartość 

wynagrodzenia za wykonanie umowy w całym okresie jej obowiązywania jest zgodna z ofertą 

Wykonawcy  i wynosi: 

CZĘŚĆ I 

…................,- zł. netto + podatek VAT (23%)......................zł. = ....................zł. brutto 

Słownie:.......................................................................................................................zł. 

CZĘŚĆ II 

…................,- zł. netto + podatek VAT (23%)......................zł. = ....................zł. brutto 

Słownie:.......................................................................................................................zł. 

2. Wynagrodzenie opisane w ust. l. należne za wykonanie niniejszej umowy jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym i w całości obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową 

jej realizacją oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie oraz poszczególne ceny jednostkowe w okresie obowiązywania umowy nie 

ulegną zmianie. 

4. Wynagrodzenie wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktur płatnych w terminie 14 dni 

od daty ich dostarczenia Zamawiającemu na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy. 

      5.  Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umową 

nastąpi fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego 

odbioru (ilościowego i jakościowego) dostarczonych towarów. Podstawę do wystawienia 

faktury stanowić będą protokoły odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu dostawy.  

Wynagrodzenie Wykonawcy objęte fakturą VAT zostanie naliczone w oparciu o rzeczywistą 

ilość dostarczonych towarów: wolnych od wad, zgodnych z SIWZ, co do których 

              Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń w toku czynności odbiorowych, na podstawie cen 

jednostkowych towarów podanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.) 

 6.  W przypadku wprowadzenia zmiany stawki VAT przez Ministerstwo Finansów, rozliczenia 

będą się odbywały na podstawie nowych stawek VAT. 

      7.  Zamawiający zastrzega sobie zapłatę tylko za towary stanowiące przedmiot zmówienia, 

dostarczone i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

      8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT                           

(NIP-566-16-43-631) i upoważnia Wykonawcę  do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

      9.    Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach niniejszej umowy 

są fabrycznie nowe i wolne od wad. 

      10. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia, Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.  

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru technicznego przedmiotu umowy w dniu dostawy i 

podpisani  protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający 

prześle listem poleconym lub faxem  reklamację Wykonawcy, który odpowie na nią w ciągu 3 

dni od jej otrzymania.  

3. Warunkiem koniecznym uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest podpisanie 
protokołu odbioru przez Zamawiającego o którym mowa w ust. 2 albo dojście do 

porozumienia między  Stronami w ramach postępowania reklamacyjnego o którym mowa w 

ust. 2. 

§5 

Obowiązki Wykonawcy 
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1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów własnych z 

zastosowaniem preferencji krajowych.  

2. Dostarczenie pojemników i kontenerów na odpady komunalne i segregowane nastąpi 

transportem Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących 

przedmiotu  umowy i wydania wszelkich dokumentów dotyczących tego przedmiotu m.in. 

dokumentację techniczną, użytkową. 

 

§6 

Wymagany okres gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca na cały przedmiot umowy udziela pełnej gwarancji na okres 36 miesięcy   od daty 

protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 

2. W okresie gwarancji Zamawiający powiadomi niezwłocznie według własnego wyboru 

pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w komparycji umowy, faxem na numer tel.: 

………….. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………….. Wykonawcę o 

stwierdzonych brakach lub wadach w pojemnikach / kontenerach stanowiących przedmiot 

umowy, które powstały na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów lub wad ukrytych, 

czy też  zastosowania niewłaściwej technologii produkcji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni. Brak pisemnej 

odpowiedzi Wykonawcy na reklamacji  Zamawiającego  w/w terminie będzie równoznaczny z 

jej uznaniem. Za pisemną odpowiedź na udzieloną na reklamację jest uznawana odpowiedź 

Wykonawcy przesłana na adres e-mail Zamawiającego - ……………….  

4. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od  momentu zgłoszenia reklamacji. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe pojemniki na nowe, 

wolne od wad   w   przypadku wystąpienia wad , których nie da się usunąć lub naprawić lub w 

przypadku wystąpienia tej  samej wady lub uszkodzenia po raz trzeci. 

6. Okres gwarancji na przedmiot umowy opisany w §1 ust. 2 ulega przedłużeniu o łączny czas 

napraw przedmiotu umowy w okresie gwarancji, a w przypadku wymiany poszczególnych 

pojemników, kontenerów biegnie na nowo dla tych pojemników, kontenerów, które zostały 

wymienione na nowe od dnia dostarczenia tychże pojemników, kontenerów do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca w celu usunięcia wad i usterek pojemników będzie musiał 

zabrać je od Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe pojemniki i dostarczy je po 

naprawie na własny koszt i odpowiedzialność. 

8. Każdorazowo w przypadku przekazania przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu umowy 

Zamawiającemu przysługuje, w ramach udzielonej gwarancji, według wyboru 

Zamawiającego, prawo: 

1) żądania od Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 

usunięcia wady poprzez dokonanie naprawy towaru objętego gwarancją bądź też 

dokonanie wymiany wadliwego towaru na nowy, o nie gorszych parametrach niż 

wymienione w opisie przedmiotu zamówienia oraz wolny od wad - w terminie 7 dni, 

2) do obniżenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

9. Strony postanawiają, że usunięcie wskazanych przez Zamawiającego wad powinno być 

stwierdzone w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

10. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać Zamawiającemu w zakresach 

wynikających z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień 

wynikających z udzielonej gwarancji. 

11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usuwaniem 

wad przedmiotu umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich 
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terminu, jeżeli zgłosił wystąpienie wady przedmiotu zamówienia przed upływem tego 

terminu. 

 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy 0,1% za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej jednak niż 5% wartości brutto dostawy, której zwłoka dotyczy. 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 5% wartości 

przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1. 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usuwaniu wad 

przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi i udzielonej gwarancji jakości w 

wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usuwaniu 

nieprawidłowości stwierdzonych w toku czynności odbiorowych przedmiotu dostawy – w 

wysokości 1% łącznej ceny brutto pojemników, których dotyczy opóźnienie w usuwaniu 

nieprawidłowości (tj. 1% sumy cen tych pojemników wynikających z oferty Wykonawcy) 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2.  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem 

Wykonawcy, określonym w niniejszej umowie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie 

kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy: 

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 5% wartości 

przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1. 

      3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i 

przekraczającego wysokość kar umownych określonych w niniejszej umowie, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w 

przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w całości lub w 

części, przekraczającego 14 dni tj. od przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji 

dostawy określonego w § 2 ust. 2 lub ustalonego zgodnie z § 2 ust. 3 o ponad 14 dni. W 

przypadku odstąpienia od umowy w części, Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie 

wynagrodzenie za towary dostarczone i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w 

przypadku opóźnienia w usuwaniu nieprawidłowości stwierdzonych w toku czynności 

odbiorowych przedmiotu dostawy, przekraczającego 14 dni tj. przekroczenia przez 

Wykonawcę terminu usunięcia nieprawidłowości określonego w § 2 ust. 9 o ponad 14 dni). W 

przypadku odstąpienia od umowy w części, Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie 

wynagrodzenie za towary dostarczone i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany będzie wyłącznie do zapłaty 

kwoty wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu umowy 

zrealizowanego do dnia odstąpienia, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne 

roszczenia odszkodowawcze. 

 

§9.  
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Siła wyższa 

1. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli 

takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, 

któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 

3. Siła wyższa w szczególności obejmuje: 

1) klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, pandemia; 

2) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, 

3) stan wyjątkowy i inne zdarzenia o zasięgu ogólnokrajowym w związku, z którymi na 

podstawie aktów powszechnie obowiązującego prawa zostanie ograniczona możliwość 

swobodnego przemieszczania się oraz zbierania się ludzi w celu zapewnienia im  

bezpieczeństwa.  

4. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, dokonane najpóźniej w ciągu 24 

godzin od chwili, w której stało się możliwe zawiadomienie drugiej strony o wystąpieniu siły 

wyższej. W zawiadomieniu należy wskazać na rodzaj siły wyższej oraz na sposób, w jaki 

wpłynęła ona na niemożność dotrzymania przez Stronę zobowiązań umownych. Brak takiego 

zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie skutkowała niemożnością dotrzymania 

przez Stronę postanowień umownych, ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie 

dokona zawiadomienia. 

5. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmują 

wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia 

skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 

6. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się od jej działania Strony z 

zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej 

umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej. 

7. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły 

wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej. 

8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikające z niewykonania zobowiązań 

wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, nie stanowi siły wyższej. 

9. Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia siły wyższej, ciężar dowodu zaistnienia 

siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie. 

 

§10.  

Zmiana umowy 

1. Działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

określa następujące okoliczności umożliwiające wprowadzenie zmian w treści zawartej 

umowy w stosunku do treści złożonej oferty poprzez: 

1) zmiany postanowień umowy będących następstwem zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 

wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ 

na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność 

wprowadzenia zmian postanowień umowy, 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na pod-stawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych   
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– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na 

pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie: 

1) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

2) zmian sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów, 

3) zmiany: nazwy, adresu, statusu, zmian organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy.  

 

§11. Podwykonawstwo 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca będzie realizował przy pomocy 

podwykonawców (jeżeli dotyczy): ………………………………………………………….. 

2. W pozostałym zakresie Wykonawca będzie realizował dostawę samodzielnie. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców w zakresie 

określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawców. 

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

Wykonawca zamówienia powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 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. 

5. Propozycja dotycząca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, 

zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi być przekazana Zamawiającemu na 

piśmie.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za 

działania i zaniechania własne. 

 

§12. 

RODO 

Klauzule ochrony danych osobowych realizujące wymogi 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarte w SIWZ i 

formularzu ofertowym Wykonawcy stanowią integralną część Umowy. 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Podczas realizacji niniejszej umowy Strony wskazują następujące osoby do kontaktu: 

1) Ze strony Zamawiającego: ……………………. Adres e-mail:………… 

2) Ze strony Wykonawcy ……………………….. Adres e-mail: ………… 



 

9 
 

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 

będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegać będą 

rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) albo innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

4. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
5. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich 

zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 

układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i 

wykonywanie niniejszej umowy. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności o zaistnieniu wszelkich zmian w zakresie swoich danych, 

adresów siedziby, adresów e-mail pod rygorem uznania złożonego przez Zamawiającego 

zgłoszenia/zawiadomienia za skutecznie doręczone Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami 

z umowy wynikającymi oraz pod rygorem uznania za obowiązujące danych wskazanych 

pierwotnie w umowie. 

9. Załączniki Stanowią integralną część umowy.  

10. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony. 

 

Załączniki:  

1. Oferta wykonawcy,  

2. SIWZ 

3. SOPZ 

 

 

.........................................................…...                            ………………………………………                 
                       Zamawiający                                                                                                     Wykonawca 


