
Załącznik nr 9 do SWZ 

WZÓR UMOWY NR  PN/D/4/2022 – Część 2 

na: „Dostawę oleju opałowego” 

zawarta w dniu  ……........ w Ciechanowie 

 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 

Ciechanów wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, , Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127151        

z kapitałem zakładowym w wysokości 12.947.500,- zł.,  NIP- 566-16-43-631, REGON : 

130355722 , BDO: 000030912 

reprezentowanym przez: 

 

1. Prezesa Zarządu    -  Mirosława Szymańczyka  

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  

 

a   

………………………………………………………………………………………… 

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

1.  

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

Niniejsza umowa zostaje zawarta 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 2022 poz. 1710  ze 

zm.) 

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 

szacunkowej 40.000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku RZGOK 

w Woli Pawłowskiej. 

2. Olej opałowy musi spełniać parametry jakościowe spełniające wymagania 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014  w sprawie wymagań 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i 

warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe  (Dz. U. poz. 1547)  oraz  

Polską Normą   PN-C-96024: 2011 i posiadać następujące minimalne parametry: 

1) gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l  

2) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

3) zawartość siarki max.0,1% 

4) zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 

5) zawartość wody max. 200mg/kg 

3. Wykonawca oświadcza, że producentem dostarczonego oleju opałowego jest firma: 

………………………………………………………………………………………… 



4. Wykonawca oświadcza, że podany Producent nie będzie zmieniony w trakcie 

obowiązywania umowy. 

 

 

§2 

Dostawy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do dostarczenia sukcesywnie olej 

opałowy w ilości szacunkowej 40 000 litrów. Rozliczenie będzie następować w 

oparciu o faktyczną ilość pobranego paliwa.  

2. Zamawiający może pobrać mniejszą ilość litrów OO, niż wykazana powyżej, , 

jednakże minimalny poziom realizacji umowy wyniesie 80 %. 

3. Dostawa oleju opałowego do Zamawiającego następować będzie po uprzednim 

uzgodnieniu telefonicznym, pisemnym lub faksem w ciągu 24 godzin  od chwili 

złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający jednorazowo zamówi nie więcej niż 10.000 litrów oleju opałowego, a 

dostawy odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. 

5. Do niniejszej umowy zastosowanie mają wprost zapisy SWZ oraz Oferty złożonej 

przez Wykonawcę, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.  

 

 

§3 

Zobowiązanie stron 

1. Wykonawca na swój koszt i ryzyko, dostarczy zamówione przez Zamawiającego ilości 

oleju opałowego własnym transportem do kotłowni znajdującej się na terenie 

składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gm. Ciechanów w dniach od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. 

2. Dostawy oleju odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy 

pełnej ilości zapotrzebowania.  

4. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą 

przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.  

5. Zamówienia jednostkowe będą składane mailowo na wskazany przez Wykonawcę 

adres e-mail: ......................... lub telefonicznie pod nr telefonu: ......................... 

6. Dostawa nastąpi w ciągu 24 godzin  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać  wraz z każdą dostawą oleju opałowego 

aktualny certyfikat jakości oleju opałowego. 

8. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dołączyć do faktury druk oświadczenia, 

że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych. 

9. Paliwo przyjmowane i fakturowane będzie według ilości zmierzonej w temperaturze 

rzeczywistej w oparciu o wskazania licznika w cysternie. 

 

 

 



§4 

Terminy 

  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy począwszy od dnia  01.01.2023  r. 
 

 

§5 

Wynagrodzenie 
 

1. Cena 1 litra oleju opałowego  wraz z kosztami transportu na dzień 22.11.2022 r. 

wynosiła …….zł netto z upustem/marżą i ……… zł brutto z upustem/marżą.   

 

2. Cenę 1 litra oleju opałowego na każdy dzień złożenia zamówienia w trakcie trwania 

umowy ustala się w sposób określony w dalszych ustępach niniejszego paragrafu. 

3. Cena jednego litra oleju opałowego = hurtowa cena sprzedaży netto 1000 litrów oleju 

opałowego  wyprodukowanego przez wskazanego w ofercie producenta 

dostarczonego OO na dzień 22.11.2022 r. i na każdy dzień złożonego zamówienia  –  

procentowo rozliczony upust (lub + marża)  od ceny :  1000 l.    

 

 

4. Cena 1l =[ hurtowa cena 1000 l – upust   (cena 1000 l x ……% upustu) + VAT] 

i. 1000 l 

5. Zaoferowany procent upustu/ marży dla oleju opałowego jest niezmienny przez cały 

okres trwania umowy i wynosi ………. 

 

6. Oferowana szacunkowa całkowita  wartość dostawy wynosi: 

7. Cena brutto 1 litra OO z dnia 22.11.2022 * 40.000 litrów = ……….. zł brutto 

 

8. Wykonawca do każdej faktury, będzie dołączał dokument (wydruk ze strony 

internetowej producenta paliwa) stanowiący podstawę wyliczenia ceny oleju 

opałowego na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

 

9. Podstawą odbioru zamówionej partii oleju opałowego przez Zamawiającego oraz 

ustalenia jego ilości będą wskazania legalizowanego licznika autocysterny w 

temperaturze rzeczywistej. Fakt dostarczenia paliwa musi być udokumentowany 

poprzez podpisanie dowodu Wz przez uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego 

oraz kierowcę dostarczającego paliwo. 

10. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który Zamawiający 

potwierdzi. Ilość paliwa wskazana w Wz zostanie zamieszczona w fakturze 

Wykonawcy. 

 

 

§6 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od 

daty dostawy każdej partii paliwa wg cen z dnia złożenia zamówienia ustalonych wg 

§5 ust. 2 niniejszej umowy oraz ilości potwierdzonej w dokumencie Wz, o którym 

mowa w §5 ust. 7. 

2. Zapłata za dostawy będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 



3. 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. Jako datę zapłaty przyjmuję się dzień obciążenia rachunku zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość paliwa.  

 

 

§7 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego niewykonania umowy Zamawiający 

może naliczyć Wykonawcy kary umowne:  

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w    wysokości 10%  całkowitej szacunkowej wartości brutto 

dostawy określonej w §5 ust. 4 umowy. 

b. za opóźnienie w wykonaniu określonej w umowie dostawy, w wysokości 0,5 

% całkowitej szacunkowej wartości brutto dostawy określonej w  §5 ust. 4 

umowy licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

      c.  W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczanego OO odbiega od norm – 

kara umowna w wysokości 10 %  wartości brutto jednostkowej   dostawy  OO. 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu, a jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody.   

3. Suma kar naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 30 % wartości brutto określonej w 

§ 5 ust. 4 umowy. 

4. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

umownych odsetek za opóźnienie.  

 

 

§8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału 

podwykonawców   LUB Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem 

podwykonawcy.   

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących 

podwykonawców, 

a. w poniżej określonym zakresie prac: 

b. [oznaczenie podwykonawcy………………] – zakres powierzonych prac 

[……………………………..], 

c. [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac 

[………………………………………….]. 

3. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, 

rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga 

uprzedniego poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian w ust. 1, w 

formie aneksu do umowy. 



4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

5. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenia odpowiedzialności 

podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

6. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej                           

o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, na mocy 

której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się 

wykonać część zamówienia. 

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

8. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu do 

akceptacji projektu umowy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie                                       

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części 

zamówienia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zgłasza pisemne zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ 

2) lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                 

o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię       zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                        

o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 14. 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,                        

w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia  publicznego. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy     

17. Przepisy ustępu 8-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 

dni. 

19. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usługi podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą. 

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących 
 



§ 9                               

 Zmiana umowy 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnej w postaci sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie 

strony. Zmiany przewidziane w umowie mogę być inicjowane przez Zamawiającego 

lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogę wykraczać poza zakres świadczenia 

określonego niniejszą umowę.  

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 

ustawy Pzp,  

3. przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, 

także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w następujących okolicznościach:  

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku:  

a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy 

brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do 

zmiany wysokości podatku VAT;  

2) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia w przypadku:  

a) wstrzymania realizacji dostaw ze względu na okoliczności niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawierania umowy;  

b) następstwa siły wyższej;  

3) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby 

jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znakiem 1 Kodeksu 

Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia umowy;  

4. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do 

umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

6. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b 

ustawy prawo zamówień publicznych), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą 

prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.  

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody.  

8. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.  

9. Nie stanowi zmiany umowy:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana rachunku bankowego);  

b) zmiana danych teleadresowych.  

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w § 8 ust. 2. Wniosek o 

zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.  



11. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności.  

 

 

§ 10       

Odstąpienie od umowy                         

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 7 dni o 

powzięciu wiadomości o przyczynach odstąpienia, tzn. gdy Wykonawca:  

1) utracił koncesję,  

2) narusza obowiązki opisane w umowie,  

3) nie przestrzega uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej,  

4) ze swojej winy nie wywiązał się z terminowej realizacji minimum dwóch dostaw,  

5) jeżeli jednorazowe opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 10 dni,  

6) dostarczył niespełniający wymagań jakościowych olej opałowy i nie dokonał jego 

wymiany na spełniający wymagania w ciągu 24 godzin,  

7) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

8) Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty objęte 

przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni 

w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych 

przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy;  

            9) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

10) Otwarto likwidację Wykonawcy (firmy).  

11) Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia nieruchomości Wykonawcy w toku 

postępowania egzekucyjnego.  

12) Zachodzą okoliczności określone w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionych faktur VAT mimo 

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, 

określonego w niniejszej umowie,  

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostarczonego oleju.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

4. Odstąpienie od umowy nastąpi przez pisemne oświadczenie Zamawiającego wraz ze 

wskazaniem przyczyny odstąpienia i złożone zostanie w terminie do 30 dni, licząc od 

dnia ujawnienia się okoliczności dających podstawę do odstąpienia od umowy.  

 
 

 

 

 



§11 

Reklamacje 

1. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie 

pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć 

reklamację w terminie 5 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie 

Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną 

reklamację w ciągu 5 dni, licząc od daty jej zgłoszenia, uważane będzie przez 

Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. Za termin zgłoszenia 

reklamacji uznaje się dzień wprowadzenia informacji pisemnej o reklamacji do środka 

komunikacji elektronicznej – urządzenia faksującego  w taki sposób, aby adresat mógł 

zapoznać się z jego treścią. 

2. W przypadku dostarczenia oleju o parametrach niezgodnych z zaoferowanymi w ofercie, 

Wykonawca wymieni olej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku 

wystąpienia uszkodzeń urządzeń Zamawiającego związanych z użyciem wadliwego 

oleju pokryje wszelkie koszty ich napraw. 

3. W przypadku bezpodstawnej odmowy wymiany wadliwej partii, Zamawiający zastrzega 

prawo dokonania zastępczej wymiany oleju na koszt Wykonawcy, o czym pisemnie 

poinformuje Dostawcę.  

 

 

§ 12 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia 

jest: a) …………………. tel………………… : . email: …………………………….. 

2. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy będzie pełnił:  

a. ……………………… tel. : ………………………. email; 

…………………………………. 

 

§ 13 

       RODO 

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. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. 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. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą 

miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „PZP” (Dz. U. z 2022 poz. 



1710  ze zm.) albo innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby 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. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

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

Załączniki: 

 

1. SWZ 

2. Oferta Wykonawcy. 
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