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                                                                                                                                     Załącznik nr 9  do SWZ 

 

Wzór umowy nr TP/D/4/2022 

 
zawarta w dniu .................... w siedzibie Zamawiającego  

 

pomiędzy  

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechanowie, ul. 

Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego , wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000127151, posiadającą NIP: 566-16-43-631, posiadającą Regon: 130355722 o 

wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 12.947.500 zł  BDO: 000030912 

 

a 

 

 ................................................................... z siedzibą: ...................................................................................................... 

wpisaną w dniu ..................... do ........................................................................................................................................... 

prowadzonej przez ..............................................., nr ......................................................................................................... 

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

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

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

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

 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość progów unijnych, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych, dalej „PZP” (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z poźn. zm.) 

zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy półprzepuszczalnej membrany 

przewidzianej do montażu na istniejącej tunelowej  kompostowni odpadów biodegradowalnych oraz 

elementów konstrukcyjnych i montażowych. 

2. W ramach umowy Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe elementy – pasujące do posiadanej przez 

Zamawiającego kompostowni tunelowej, składające się z: 

a. Elementy ruchomych dachów - 162 szt.  membran półprzepuszczalnych (tzw.  brytów) o następujących 

wymiarach ok: 385 x 143 cm.  Każdy z elementów powinien być wykony z jednego kawałka membrany.  

Pojedynczy element powinien posiadać po wewnętrznej stronie poziome zakładki w ilości co najmniej 

trzy uniemożliwiające zatrzymanie skroplonej pary wodnej na powierzchni materiału. Zewnętrzna strona 

każdego elementu w kolorze ciemnej zieleni. 

b. Elementy poszycia drzwi - 8 szt.  (4 szt.  lewych i 4 szt.  prawych) półprzepuszczalnych membran 

posiadających kształt czworokąta nieregularnego o wymiarach 327x 360 x 360 x 216 cm. Zewnętrzna 

strona każdego elementu w kolorze ciemnej zieleni.  

c. Elementy poszycia tylnej ściany bioreaktora – 4 szt. półprzepuszczalnych membran posiadających kształt 

trójkąta równoramiennego o wymiarach 360 x 360 x 675 cm i wysokości h = 165 cm. Zewnętrzna strona 

każdego elementu w kolorze ciemnej zieleni.  

 

d. Elementy konstrukcji dachu – 18 szt. łat aluminiowych  o długości 3570 mm, wysokości 60 mm, 

szerokości L1 -90 mm i L 2 -60 mm; przy podstawie znajduje się zaczep umożliwiający montaż brytu. 

 

e. Elementy konstrukcji dachu – 1 szt. profil aluminiowy o długości 4500mm, którego konstrukcja 

umożliwia montaż membrany dachu. 

 

f. Elementy montażowe – 480 mb. profili zaciskowych dla membran. 

 

g. Element konstrukcji drzwi – 8 szt. dolna blacha odprowadzająca skropliny o długości 3150 mm, 

szerokości 80 mm, wysokości 50 mm. 

 

h. Element konstrukcji drzwi – 2 szt. blacha bramy z przepustem  dla sondy o długości 3680 mm, szerokości 

80 mm, wysokości 50 mm. 

 

i. Element konstrukcji dachu – 4 szt. (2 szt. prawe i 2 szt. lewe) obróbka dachu, długość 4000 mm, 

szerokość 100 mm, wysokość 50 mm. 
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j. Element uszczelnienia bocznego – 240  mb. o wymiarach, szerokość 50 mm, kolor żółty. 

 

k. Element uszczelnienia narożne drzwi – komplet do 4 par prawych drzwi, komplet do 4 par lewych drzwi 

 

l. Panel obsługowy KTP600 Basic, 1sztuka, 

 

m. Uszczelka gumowa rynny, kalenicy dachu 330 mb, 

 

n. Pokrywa żeliwna koryta napowietrzającego, 100 sztuk. 

 

o. Uszczelka dolna drzwi –  6 sztuk 

      

3. Powyższe elementy półprzepuszczalnej membrany w kolorze ciemnej zieleni na zewnętrznej stronie - pasujący 

do posiadanej przez Zamawiającego kompostowni BIODEGMA, chroniące stabilizowany materiał przed 

deszczem oraz innym wpływem atmosfery, umożliwiający uwalnianie na zewnątrz odpowiedniej ilości wilgoci 

i CO₂, natomiast zatrzymujący wewnątrz ciepło,  część wody oraz bakterie aerobowe, które odpowiadają za 

proces stabilizacji. 

4. Elementy membrany muszą zapewniać ciągłość skuteczności procesów w okresie całego roku (wiosna, lato, 

jesień, zima).  Wykonane jako laminat trójwarstwowy składający się z tkaniny zewnętrznej wykonanej w 

100% z poliestru odpornego na rozrywanie oraz czynniki atmosferyczne w tym promieniowanie  UV.  

Środkowa warstwa musi zapewnić wymagane funkcje i posiadać mikroporowatość pozwalającą przepuszczać 

CO₂ i parę wodną oraz jednocześnie będąc wodoodporną membraną ePTFE zapewniającą zatrzymywanie w 

stabilizowanym materiale mikroorganizmów, pyłów i odorów.  Trzecia warstwa (tkanina wewnętrzna) 

wykonana w 100% z poliestru odpornego na agresywne środowisko panujące w pryzmie. 

5. Zamawiający wymaga dostawy membran półprzepuszczalnych do pokrycia dachów tuneli kompostowni 

BIODEGMA  ,  dwóch par drzwi i trzech  tylnych ścian bioreaktorów. Do montażu brytów zamawiający 

wymaga dostawy łat dachowych oraz profilu zaciskowego dla membrany. 

6. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać parametry techniczne określone w Opisie 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

7. Wykonawca odpowiada za zwymiarowanie pojedynczego bryt-u na miejscu u Zamawiającego, pomiary 

podane w ust. 2 są wymiarami orientacyjnymi. 

 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają, że wartość przedmiotu niniejszej umowy wynosi  

      netto ................................ zł  

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

      a z podatkiem od towarów i usług VAT .............................. zł brutto  

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

2. Zaoferowana cena zawiera ponadto koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w odbiorze oraz  

przeprowadzeniem szkolenia z obsługi i eksploatacji membran dla max 2 pracowników Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu umowy 

oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ. 

4. Cena w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie. 

 

§ 3 

 

1. Za przedmiot niniejszej umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT ze szczegółowym wyspecyfikowaniem 

jego charakteru i wartości. 

2. Brak ujęcia przez Zamawiającego elementów, bez których osiągnięcie wymaganych przez Zamawiającego 

celów, to jest utworzenie z elementów półprzepuszczalnej membrany, nie byłoby możliwe, nie może być 

podstawą do żądania dopłat ponad wynagrodzenie określone w paragrafie 2.  

3. Wykonawca potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów 

przedmiotu umowy i że wartość umowy obejmuje wszelkie koszty związane z wypełnianiem przez 

Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z niniejszej umowy. 

4. Płatność za przedmiot umowy zrealizowana zostanie po dostawie i bezusterkowym odbiorze kompletnego 

przedmiotu umowy; nie dopuszcza się fakturowania częściowego oraz dokonywania przedpłat. 

5. Powstałą należność Zamawiający ureguluje przelewem ze swojego konta w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie sporządzenie i obustronne podpisanie bezusterkowego protokołu 

odbioru przedmiotu dostawy oraz wydanie w dniu dostawy dokumentu gwarancyjnego na zasadach 
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przewidzianych w § 5. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie po przeprowadzeniu kompleksowego 

odbioru i podpisaniu protokołu odbioru bez rozbieżności. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy figurujący w rejestrze 

VAT tzw. biała lista. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze VAT 

Zamawiający może wstrzymać się z zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bez obowiązku zapłaty 

odsetek oraz naprawienia ewentualnej szkody. 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia 

umowy. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w RZGOK w Woli Pawłowskiej, pod adresem: Wola Pawłowska 23, 06-400 

Ciechanów. Wykonawca zachowa gotowość do odbioru, w tym umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie 

parametrów technicznych przedmiotu zamówienia określonych w opisie technicznym. Zamawiający zastrzega, że 

gotowość do odbioru w dniu odbioru winna być zachowana w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać 

skutecznego odbioru najpóźniej do godziny 12.00 tego dnia. 

3. Ze strony Zamawiającego upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy będzie powołana w tym celu specjalna 

Komisja lub upoważnieni pracownicy. 

4. W ramach odbioru przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru dokumentacji gwarantującej dopuszczenie 

membran do  używania i umożliwiającej ich eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru, jak również 

pozostałej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego na etapie postępowania. Zgodnie z warunkami umowy 

w zakres tej dokumentacji wchodzi między innymi: 

1) Producencka karta charakterystyki produktu dla membrany przeznaczonej do zastosowania dla tuneli 

kompostowania w tunelach z otwieranym dachem membranowym, która potwierdzi, że parametry oferowanej 

membrany spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, 

2) Sprawozdanie z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego 

parametrów w zakresie: przepuszczalność powietrza, odporność na przenikanie pary wodnej, odporność na 

rozrywanie, odporność na przenikanie wody oraz trwałość chemiczna dla membrany oferowanej do 

zastosowania dla tuneli kompostowania z otwieranym dachem membranowym 

3) dokument gwarancyjny, 

4) instrukcje w języku polski (o ile dotyczy), 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad/i usterek Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać 

dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad/ i usterek. W tym drugim przypadku Zamawiający  wskaże 

termin dostawy, którym Wykonawca będzie związany. 

6. W ramach realizacji dostawy Wykonawca zapewni ogólne przeszkolenie wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego z obsługi przedmiotu dostawy – w ilości do 2 osób . Szkolenie to musi zakończyć się najpóźniej w 

dniu podpisania protokołu odbioru dostawy wystawieniem imiennego zaświadczenia o odbyciu szkolenia. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi z okresem ważności 36 miesięcy 

od daty odbioru. W przypadku gdy producenci elementów dostarczonych w związku z wykonaniem niniejszej 

umowy udzielą dłuższego okresu gwarancji – wówczas gwarancja na ww. trwa przez okres udzielonej gwarancji 

producenta. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia, rozumianego jako 

dzień podpisania protokołu odbioru przez obie strony. W przypadku stwierdzenia wadliwości przedmiotu dostawy 

objętego gwarancją w okresie jej obowiązywania, Zamawiający zobowiązany jest przekazać przedmiot dostawy  

(membranę lub jej fragment) Wykonawcy do reklamacji. 

3. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności prawidłowe działanie dostarczonych w ramach niniejszej 

Umowy elementów tj. wszystkich elementów składających się na poszczególne składniki przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny najpóźniej w dniu odbioru 

przedmiotu umowy. Dokument ten winien określać warunki serwisowania gwarancyjnego.  

5. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw gwarancyjnych, tj. kosztów robocizny oraz kosztów użytych 

podczas naprawy części w okresie udzielonej gwarancji. 

6. Czas reakcji serwisu, rozumiany jako przyjazd przez Wykonawcę do Zamawiającego serwisu i rozpoczęcie 

usuwania awarii lub wady, nie może być dłuższy niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji serwisowej. 

7. Naprawa gwarancyjna winna zakończyć się maksymalnie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

8. Pozostałe szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisu gwarancyjnego zostaną zawarte w kartach gwarancyjnych 

załączonych do przedmiotu dostawy i będą wiążące dla stron Umowy, chyba że Umowa określa je inaczej. 

Warunki te nie będą ograniczać bądź wyłączać uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i nie będą 

skutkować powstaniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.  

9. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres, telefony Wykonawcy oraz 

podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. Zamawiający ma zawsze prawo zgłosić w pierwszej kolejności 

uwagi do Wykonawcy, co rozpocznie wszczęcie procedury gwarancyjnej. Za realizowanie obowiązków 
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gwarancyjnych przez producentów lub pozostałe podmioty udzielające gwarancji na poszczególne elementy, w 

terminach przewidzianych dla podmiotu wpisanego w dokumencie gwarancyjnym, odpowiada Wykonawca.  

10. Wykonawca przedłoży zobowiązanie podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny do respektowania postanowień 

niniejszej Umowy, chyba że sam będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.  

11. Wykonawca udziela gwarancji na warunkach zapisanych w niniejszej Umowie oraz w dokumencie gwarancyjnym. 

W razie rozbieżności decydujące są warunki bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

12. Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego pokrywa wszelkie koszty dojazdów ekipy serwisowej w ramach 

napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu, urządzeń lub innych elementów przedmiotu Umowy poza 

siedzibę Zamawiającego.  

13. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu, instalacji, pozostałych 

elementów przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 1.  

14. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych wynikających z gwarancji, 

określonych w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zastępczego wykonania obowiązków 

nałożonych na Wykonawcę, po upływie przewidzianych w gwarancji terminów na koszt Wykonawcy. Wykonanie 

zastępcze odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Termin rękojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego bezusterkowego protokołu odbioru. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, przy zastosowaniu art. 558 § 1 kc, z upływem 36 miesięcy od dnia 

dokonania odbioru dostawy. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości są od siebie niezależne w tym 

sensie, że ustanowienie gwarancji nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu 

rękojmi. 

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej umowy oraz treścią dokumentu(ów) gwarancyjnego jako 

wiążące będą uznawane postanowienia umowy, chyba, że dokumenty gwarancyjne będą korzystniejsze dla 

Zamawiającego. O korzystności decyduje Zamawiający.  

 

§ 6 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w 

następujących wypadkach i okolicznościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia kompletnego przedmiotu umowy we wskazane 

miejsce w umówionym terminie, nie dotrzymania terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 lub ust. 6 

umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad lub zastrzeżeń stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, to jest nie 

dotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 5 ust. 6, 7 , umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto, 

określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada  Zamawiający,  z  zastrzeżeniem § 7, 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

3.     Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym suma naliczonych kar nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust. 1. 

4.  Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Stronę zobowiązaną do jej zapłaty 

dokumentu księgowego wystawionego przez drugą Stronę potwierdzającego tą karę. Kara może zostać potrącona 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 7  

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy, 

2) otwarcia likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy,  

o czym Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, 

3) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy pomimo złożenia zamówienia, a zwłoka w dostawie 

trwa powyżej 14 dni. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający może 
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wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3. Powtarzające się 2- krotne nieprawidłowości w realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj. w 

szczególności: 

1) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw; 

2) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w SWZ, 

3) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia, 

stanowią podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

4. Odstąpienie od umowy z powodu okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie może nastąpić wyłącznie w 

formie pisemnej. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach będących podstawą do odstąpienia od umowy. 

 

§ 8 

 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. zmian adresowych, osób do 

kontaktu itp.  

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku 

zaistnienia następujących okoliczności: 

1) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić z powodu wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie 

nie wynikających z winy Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą 

należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od  zamawiającego 

lub wykonawcy, które zasadniczo lub całkowicie uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z umowy.  

2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (ceny jednostkowej podanej w ofercie) może nastąpić w związku 

ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmiany kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia o kwotę równą 

różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

3) Zmiana innych parametrów: 

a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w swz 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia; 

b) zmiany w obowiązujących przepisach – w tym przepisach prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie czasowe wyłączenie kompostowni na okres dłuższy niż 7 dni. 

4.   Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu. 

5.   Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana osób do kontaktu 

itp.); 

2) zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających 

ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 

6.  Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych 

postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty poza przypadkami określonymi w 

treści niniejszej umowy, treści SWZ oraz przepisach prawa. 

 

 

§ 9 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, będącej przedmiotem umowy ( jeśli 

dotyczy) 

1) ……………………………………………………………………………. 

Nazwa/firmy podwykonawcy – zakres 

2) …………………………………………………………………………… 

Nazwy/firmy podwykonawców - zakres  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe zapłaty należności dla Podwykonawców. 

4. Przed dokonaniem każdej zapłaty na rzecz Wykonawcy, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dokumentu 

potwierdzającego zapłatę należności na rzecz Podwykonawcy. 

5. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest przedstawienie przez 

Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte Umowy zaakceptowane przez 

Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty z 

uwzględnieniem postanowień ust. 7-12. Wykonawca, oprócz dowodów zapłaty, zobowiązany jest do 

przedstawienia oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnego im od Wykonawcy 

wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, a dowody zapłaty będą potwierdzały wypłatę należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający za 

rozstrzygające uznana dowody zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz 

podwykonawców nie jest jeszcze wymagalne, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zabezpieczenia 

środków przeznaczonych na jego pokrycie.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni 

kalendarzowych.  

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyłącznie 

należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo/ o dalsze 

podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

Umowy, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.  

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, której mowa w ust. 7, kwota ta zostanie potrącona z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia uwag w formie 

pisemnej.  

10. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży 

kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego.  

11. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10, 

nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez 

Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.  

12. Wstrzymanie zapłaty faktury w sytuacjach, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w 

ust. 5 nie stanowi opóźnienia w zapłacie należności. 

 

§10 

1. 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 SWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowią 

integralną część Umowy. 

 

§ 11 

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

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

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

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. 
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3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) albo innych przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

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

5. 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. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. 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. 

8. Załączniki Stanowią integralną część umowy.  

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

 

 

 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

  

  

  

  

 


