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                                                                                                                     Załącznik nr 8 do SWZ 

WZÓR UMOWY  NR   ZPU/9/2021 

 

 

zawarta w Ciechanowie  w dniu ....................................... r., 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 KR:0000127151, 

posiadającą NIP: 566-16-43-631, posiadającą Regon: 130355722 o wpłaconym w całości kapitale 

zakładowym wynoszącym 12.947.500 zł                    BDO: 000030912 

reprezentowaną przez:  

1. Prezesa Zarządu – Mirosława Szymańczyka  

zwaną dalej Zamawiającym  

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………

……. 

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

reprezentowanym przez : 

 

1. …………………………………………. 

 

Po przeprowadzeniu procedury w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021r., poz. 1129, z 

pózn. zm.)     – zwaną w dalszej treści „Ustawą Pzp” – została zawarta umowa o następującej treści 

: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, usługi transportu odpadów 

komunalnych, których Zamawiający stał się posiadaczem na podstawie odrębnej umowy, 

zmagazynowanych na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 

Płocochowie k. Pułtuska (dalej Składowisko w Płochowie) do miejsca ich przetwarzania tj. hala 

sortowania wskazana przez Zamawiającego znajdująca się na terenie Instalacji Komunalnej w Woli 

Pawłowskiej adres: Wola Pawłowska 23  (dalej Instalacja Komunalna w Woli Pawłowskiej) w 

ramach prowadzonej przez Wykonawcę działalności w zakresie transportu odpadów. 

3.Zleceniodawca zapewnia załadunek odpadów komunalnych na terenie składowiska w 

Płocochowie oraz ich przyjęcie w hali sortowni na terenie Instalacji Komunalnej w Woli 

Pawłowskiej. 
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4. Odpady zostaną przekazane Zleceniobiorcy na podstawie Karty Przekazania Odpadów ( KPO) w 

oparciu o pomiar wagowy zarówno w miejscu załadunku, jak i rozładunku. 

5. Zleceniobiorca od chwili załadunku odpadów na składowisku w Płocochowie do chwili 

rozładunku w Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej przejmuje odpowiedzialność za zgodne  z 

prawem  postępowanie z nimi.  

6. Wykonawca oświadcza, że pojazdy są dostosowane do trudnych warunków drogowych podczas 

poruszania się po nieutwardzonym i grząskim terenie Składowiska oraz są dostosowane do 

możliwości technicznych ładowarek. 

7. Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie Składowisko w Płochowie oraz na Instalacji 

Komunalnej w Woli Pawłowskiej, w celu zapoznania się z warunkami pracy kierowcy i pojazdu na 

terenie Składowiska i hali sortowni. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie konieczne zezwolenia do prowadzonej przez niego 

działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. . 

9. Transport odpadów odbywał się będzie co najmniej raz dziennie  w dniach od poniedziałku do 

piątku.  

10.Rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie na podstawie masy przewiezionych 

odpadów w Mg na trasie składowisko w Płocochowie – Instalacja Komunalna w Woli Pawłowskiej 

ewidencjonowanych w wyniku ważeń pojazdów w Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej. - 

11. W przypadku braku potrzeby dokonywania transportu w danym dniu, Wykonawca zostanie 

powiadomiony o tym telefonicznie lub mailowo z  1-dniowym wyprzedzeniem.  

11. Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie wykonywał własnym środkiem  transportu. Środek 

transportu musi być dostosowany do bezpiecznego transportu  odpadów  o  kodzie 20 03 01,           

15 01 06. 

12. W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany jest podstawić drugi pojazd (najpóźniej 

do godz. 8:00 następnego dnia roboczego) i poinformować o tym fakcie Zamawiającego  

telefonicznie oraz mailowo z podaniem jego nr rejestracyjnego.  

13. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do transportu : 

 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -  500  Mg na  miesiąc. 

 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  - 80 Mg na miesiąc 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia  masy odpadów. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy, w zakresie transportu odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z procedurami obowiązującymi  u 

Zamawiającego oraz dokumentacją przetargową, w tym zapisami SWZ i opisem przedmiotu 

zamówienia. 

15. W przypadku wykonania Umowy niezgodnie z ww. przepisami wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do zapłaty wszelkich odszkodowań, grzywien, kar lub kar 

umownych związanych lub wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonywania 

Umowy, należnych Zamawiającemu, organom administracji publicznej oraz osobom trzecim (w 

tym, także na zasadzie odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego). 

16. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności powstałej w związku                         

z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do zaspokojenia 
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bezpośrednio wszelkich roszczeń Zamawiającego, a także osób trzecich powstałych z powodu lub 

związanych z wykonywaniem, niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Zamówienia 

(w szczególności poprzez zapłatę kar, kar umownych, odszkodowań, etc). W przypadku, gdyby 

Zamawiający zaspokoił jakiekolwiek żądania, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje 

się do zwrotu na rzecz zamawiającego kwoty roszczeń zaspokojonych przez Zamawiającego w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego lub do naprawienia szkody 

zamawiającego w związku z tym powstałej. Zamawiający może potrącić należne mu na podstawie 

ww. zapisów kwoty z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy. 

17. SWZ  oraz złożona oferta stanowią integralną część zawartej Umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie -  6 miesięcy od daty podpisania umowy .  

§ 3 

Osoby funkcyjne 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontroli i przebiegu wykonania umowy przez 

Wykonawcę będzie: 

 ………………………………, tel. ……….………………, fax. ………………,                    

e-mail:……..……… 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie, przez 24 

godziny na dobę (wliczając w to dni wolne od pracy): 

 ………………………………, tel. ……….………………, fax. ………………,                            

e-mail:……..……… 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:: 

Cena netto za 1  tonę przewiezionych   odpadów ………………………………………..zł 

VAT   ….%………………  

Cena brutto  za 1 tonę   przewiezionych odpadów………………………………zł 

słownie………………………………………………………………………...: 

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

Cena netto za 3480 Mg przewiezionych odpadów …………………………………zł 

VAT …….%.............................. 

Cena brutto  za 3480 Mg przewiezionych odpadów …………………………………zł 

słownie………………………………………………………………………...: 

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

2. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena jednostkowa brutto 1 Mg 

przewiezionych odpadów jest stała i nie ulegnie zmianie. 
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3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura 

VAT po każdym miesiącu kalendarzowym, w którym była świadczona usługa na podstawie ilości 

wykonanych kursów i masy przewiezionych odpadów w ciągu miesiąca, wystawionych przez 

Wykonawcę, i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni  od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 

przy czym za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy. 

5. 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.  

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 5 

Wymagania w zakresie zatrudnienia 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa następujące wymagania 

zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące 

bezpośrednio usługi przy realizacji przedmiotu zamówienia polegające na transporcie 

odpadów  były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia:  

a) Kierowców transportujących odpady  

2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:  

a) aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 

składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na 

zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy,  
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b) aktualne oświadczenie, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1) na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy.  

 

§ 6 

Reklamacja usługi 

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania usługi będącej przedmiotem Umowy, 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę wg. swego wyboru telefonicznie, mailem 

określony w § 3 ust. 2. Zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone mailem. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzeć reklamację w terminie 3 godzin od daty zgłoszenia. 

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca proporcjonalnie obniży 

wynagrodzenie wynikające z najbliższej faktury, o wartość nienależycie wykonanej usługi.  

3. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 3 godzin uważa się za uznanie reklamacji za 

uzasadnioną. 

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego niewykonania umowy Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca                          

w wysokości 20% szacunkowego wynagrodzenia brutto, 

b) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w 

wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 

wskazanej zgodnie z § 5 ust. 1. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do 

wysokości poniesionej szkody, w tym kwoty utraconych korzyści. 

3.W przypadku przerwy w realizacji umowy trwającej dłużej niż 4 dni, oprócz kary, o której mowa 

w ust. 1 lit. a, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usług innemu podmiotowi, a ewentualną 

różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. 

4. W przypadku stwierdzenia niewykonania usługi przez Wykonawcę, niezależnie od nałożonych 

kar umownych określonych w ust.1, Zamawiający pomniejszy proporcjonalnie wynagrodzenie 
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Wykonawcy o wartość niewykonanej usługi. W takim wypadku Zamawiający ma także prawo 

zlecić wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

5. Łączna wartość naliczanych i egzekwowanych kar umownych nie może przekroczyć  30% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Strony umowy, na podstawie art. 455 PZP, przewidują możliwość wprowadzenia zmian 

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

Wykonawcy na warunkach określonych w SWZ tj. w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności: 

1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie 

zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego 

skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 

niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 

2) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania  

co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług,  

3) w przypadkach określonych w ust. 2. 

2. Strony umowy dopuszczają zmiany umowy w następującym zakresie: 

1)  terminu w przypadku: 

a. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń 

spowodowanych siłą wyższą, 

b. niewykorzystania wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ofercie 

przetargowej – w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy 

zostanie przedłużony do czasu wykorzystania całkowitej wartości brutto 

przedmiotu umowy, każdorazowo nie dłużej jednak niż o 2 miesiące. 

2) przedmiotu umowy w przypadku: 

a) zmiany metody wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, jeżeli są korzystne dla Zamawiającego, 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w 

terminie 7 dni od uzyskania informacji stanowiącej podstawę do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, a 

ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach:  

a) gdy Wykonawca przerwał wykonywanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

realizuje go przez okres 14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

b) gdy wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

c) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, 

d) w przypadku utraty przez Wykonawcę zezwoleń i uprawnień związanych z odbiorem 

odpadów określonych niniejszą umową, których posiadanie jest konieczne do prawidłowego 
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wykonywania Umowy. 

2. Zamawiający może wówczas odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§10 

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, w poniżej określonym zakresie prac: 

     [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac 

[………………………………………….], 

     [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 
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          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 przepisów prawa. 

 

§11 

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 SIWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowią integralną część 

Umowy. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub 

Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień 

Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki 

obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne 

– w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by 

ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość Umowy bez 

nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego, Ustawy o odpadach i inne.  

3.  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 
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zgłoszenia/zawiadomienia za skutecznie doręczone Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami z 

umowy wynikającymi oraz pod rygorem uznania za obowiązujące danych wskazanych 

pierwotnie w umowie.   

4.  Załączniki Stanowią integralną część umowy.  

5.  Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania 

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

 

 

Załączniki: 

1. SWZ 

2. OFERTA Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY 

……..……………………… 

WYKONAWCA 

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

 

 


