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Znak sprawy: ZP/PN/05/2020                                                           Załącznik  nr 4 do SIWZ 

 

Umowa Nr …………. 

(wzór) 

 

zawarta w dniu ………..………….. w Krasnymstawie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000063575, NIP 564-00-04-334, REGON 110084530, reprezentowanym przez: 

 

1. Andrzej Kmicic – Prezes Zarządu,    

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”   

 

a: 

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

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………... 

reprezentowanym(ą) przez: 

 

1. ……………………………………………….. 

 

Zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”,  o następującej treści: 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego 

na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.”, 

polegającego na sukcesywnej dostawie kruszywa łamanego:  

• frakcja 0-16,0mm: 100,0 ton; 

• frakcja 0-31,5mm:  1 550,0 ton; 

• frakcja 31,5mm – 63,0mm: 100,0 ton, 

pochodzenia naturalnego, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242 lub normy PN-EN 

13043 (lub równoważnej), przeznaczonego na utwardzenie i remont dróg na terenie miasta 

Krasnystaw. 

2. Poprzez sformułowanie „dostawa” należy rozumieć: sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego 

załadunek, transport oraz rozładunek w miejscu każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego – 

znajdującym się na terenie miasta Krasnystaw (może to być teren magazynu Zamawiającego 

zlokalizowany pod adresem: Zakład Oczyszczania i Dróg, ul. Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw 

lub dowolne miejsce na terenie miasta Krasnystaw do którego prowadzi droga publiczna lub 

wewnętrzna). 
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Dostawa obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to 

czynności będzie sporządzony stosowny dokument przekazywany każdorazowo Zamawiającemu. 

3. Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ilości poszczególnych frakcji kruszywa są wielkościami 

orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. 

Strony dopuszczają możliwość ilościowego ograniczenia zakupu kruszywa do aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenia.  

W okresie realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się do zakupu minimum 70% łącznej 

ilości kruszywa określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej „SIWZ”), która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z zakresem 

zawartym w SIWZ i złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………………… , w miejscu i czasie, 

o którym mowa w §3 oraz w §4 umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w §5 umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy 

oraz gwarantuje, że przez cały okres realizacji umowy dostarczane kruszywo będzie: 

a) odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, dotyczącym kruszyw 

budowlanych; 

b)  posiadać odpowiedni atest/świadectwo jakości/aprobatę techniczną/ deklarację zgodności  

potwierdzającą spełnianie stosownej normy; 

c) jednorodne, koloru siwego, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek materiałów 

niepożądanych takich jak: odpady: metalowe, plastikowe, drewniane, szklane; popioły; azbest; 

gliny.  

7. W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania  

z prawa opcji polegającego na ewentualnym zwiększeniu do 30% łącznej ilości kruszywa, 

przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

8. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach 

realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

9. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach: 

a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystana zostanie 

pierwotna ilość kruszywa przewidziana dla zamówienia podstawowego, w okresie 

nieprzekraczającym terminu, na który została zawarta umowa; 

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; 

c) cena jednostkowa kruszywa zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak dla 

kruszywa zamawianego w ramach zamówienia podstawowego, określona w formularzu oferty 

złożonym przez Wykonawcę; 

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli 

o skorzystania z prawa opcji – nie wymaga zawarcia aneksu. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego 

w okresie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. lub do wyczerpania kwoty, o której 

mowa  § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem prawa opcji, o którym mowa w § 2 ust. 7-9. 
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§ 4 

WARUNKI REALIZACJI  

1. Dostawy kruszywa realizowane będą w okresie obowiązywania umowy, sukcesywnie 

w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego – w ilości  oraz asortymencie zgodnym 

z zamówieniem złożonym: 

• telefonicznie na nr tel. ……………………., 

• lub faksem, na nr fax: …………………………, 

• lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………; 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia: 

• na własny koszt, 

• do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (w zależności od potrzeb: może to być teren 

magazynu Zamawiającego zlokalizowany pod adresem: Zakład Oczyszczania i Dróg, 

ul. Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw lub dowolne miejsce na terenie miasta 

Krasnystaw do którego prowadzi droga publiczna lub wewnętrzna),  

• w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (licząc od dnia złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego), w godzinach od 700 do 1500. Za dni robocze nie uznaje się dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz sobót. W uzasadnionych przypadkach odbiór kruszywa może 

odbyć się po godzinach pracy przedsiębiorstwa – w takim przypadku Wykonawca musi 

uzyskać stosowną zgodę i potwierdzenie odbioru przez upoważnionego Pracownika PGK 

Sp. z o.o. w Krasnymstawie. 

3. Kruszywo dostarczane będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie 

jego należytej jakości. 

4. Do każdej partii dostarczonego kruszywa Wykonawca dołączy dokumenty wagowe (np. 

dokumenty WZ) wystawione przez kopalnię, z której jest dostarczane przedmiotowe kruszywo, 

określające rodzaj i ilość dostarczonego kruszywa, datę i nr rejestracyjny samochodu 

odbierającego oraz odbiorcę. Brak dostarczenia ww. dokumentu daje Zamawiającemu prawo 

odmowy odbioru dostarczonej partii kruszywa. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dokument wagowy (np. dokument 

WZ), o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, potwierdzony przez upoważnionego 

Pracownika PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczonego kruszywa 

poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu, w wybranym przez siebie miejscu.  

7. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do jakości dostarczonego kruszywa, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania (w obecności Przedstawiciela Wykonawcy) 

próby z dostarczonej partii kruszywa i skierowania jej na badania kontrolne, celem potwierdzenia 

zgodności dostarczonego kruszywa z wymaganiami stosownych norm. Koszt badań pokryje: 

Zamawiający – w przypadku gdy kruszywo spełnia wymagania zakładanej normy. Wykonawca – 

jeśli kruszywo nie spełnia warunków stawianych przez normę. 

8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku dostawy kruszywa niespełniającego warunków       

określonych w SIWZ lub niezgodnego z ofertą Wykonawcy lub w ilości nieodpowiadającej 

zamówieniu - Zamawiający może odmówić odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części. 

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca 

zobowiązany będzie do: 

a) niezwłocznego usunięcia na własny koszt wadliwego kruszywa, nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych - licząc od daty zgłoszenia odmowy. Za dni robocze nie uznaje 

się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wadliwego 

kruszywa w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć ww. kruszywo we własnym 

zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, a Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą kosztom poniesionym przez 
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Zamawiającego.  

b) dostawy kruszywa zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, na koszt i staraniem 

Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze – licząc od daty zgłoszenia 

odmowy. Za dni robocze nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, 

zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji 

zamówienia. 

10. Koszty usunięcia szkód powstałych w wyniku niewłaściwego działania Wykonawcy ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony zgodnie postanawiają, że zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą Wykonawcy 

przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotowej umowy dla 

zamówienia podstawowego (określonego w §2 ust.1 umowy), skalkulowane w oparciu o ceny 

jednostkowe wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, wyniesie : 

netto : ….…………………………………..…………..………..…………………………...…….zł  

(słownie: …..………………………………..………………………………….……………….... zł)  

plus podatek VAT w wysokości …… %, tj.  ……………………………………………....…….. zł 

brutto : ……………………………………..…………..………..…………………………...…… zł  

(słownie: …..………………………………..………………………………….……………….... zł) 

2. Strony zgodnie postanawiają, że rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy odbywać się będzie według cen jednostkowych dla poszczególnych frakcji 

kruszywa określonych w ofercie wybranego Wykonawcy i rzeczywistej ilości kruszywa 

zakupionej przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 

Ceny jednostkowe kruszywa określone w ofercie wybranego Wykonawcy wynoszą odpowiednio: 

a) dla kruszywa o frakcji 0-16,0mm: ……………………… PLN/ tonę +VAT; 

b) dla kruszywa o frakcji 0-31,5mm:  ……………………… PLN/ tonę +VAT; 

c) dla kruszywa o  frakcji 31,5mm – 63,0mm: ……………………… PLN/ tonę +VAT; 

3. Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe netto, określone w ust. 2 niniejszego paragrafu 

zostały skalkulowane z uwzględnieniem wszelkich kosztów oraz ryzyka związanego z realizacją 

niniejszej umowy oraz, że nie ulegną zmianie w okresie jej obowiązywania również w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w §2 ust. 7-9; 

4. Jeżeli w trakcie trwania umowy stawka podatku VAT ulegnie zmianie, Strony zgodnie 

postanawiają, że do cen jednostkowych netto, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie 

doliczony podatek VAT  wg obowiązującej stawki.  

 

§ 6 

      PŁATNOŚCI 

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §5 niniejszej umowy, nastąpi w formie przelewu 

bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie  ……….. dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dokument wagowy (np. dokument 

WZ), o którym mowa w §4 ust.4-5, potwierdzony przez upoważnionego Pracownika PGK 

Sp. z o.o. w Krasnymstawie. Do faktury powinny być załączone dokumenty o których mowa 

w zdaniu pierwszym (np. dokumenty WZ). 

3. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu umowy. 
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5. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo żądania odsetek w ustawowej wysokości. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych: w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust.1, za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego Stronie. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych: w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust.1, za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego Stronie. 

3. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy powstałe z winy Wykonawcy, Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w §5 ust.1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

w stosunku do terminu, o którym mowa w §4 ust. 2. 

4. Za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy – w wysokości 

20% wartości netto dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu o którym mowa §4 

ust. 8.  

5. Jeżeli szkoda wyrządzona  Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 

określonego w §5 ust.1. Kara umowna będzie płatna na podstawie pisemnego wezwania 

doręczonego Wykonawcy przez Zamawiającego i we wskazanym w treści wezwania terminie, nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia jego doręczenia. 

7. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy lub 

innych zobowiązań wynikających z treści umowy. 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy 

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

w następujących okolicznościach: 

a) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące 

uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia; 

b) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 

c) zmiany w powszechnie obowiązujących  przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku umowa zostanie dostosowana do 

obowiązujących przepisów prawa; 

d) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie podmiotu umowy 

w umownym terminie – w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu 

o czas niezbędny na usunięcie skutków działania siły wyższej; za siłę wyższą uważa się 

zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec; 

w szczególności za siłę wyższą, z zachowaniem powyższego, będzie się uważać działania sił 

przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź itp.; 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 
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2. Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron umowy wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem że każda ze Stron może 

jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, rachunków bankowych, 

bądź osób wskazanych w umowie reprezentujących Strony – niezwłocznie zawiadamiając o tym 

pisemnie druga Stronę. 

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą 

oraz kolejnymi numerami. 

 

§ 9 

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia.  

2. W przypadku niewywiązania się jednej ze Stron z przyjętych zobowiązań określonych niniejszą 

umową, drugiej Stronie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

z zastrzeżeniem, że zlecenia przyjęte do dnia odstąpienia od umowy zostaną zrealizowane 

i rozliczone. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych 

w Kodeksie cywilnym oraz w szczególności, także w przypadku (gdy): 

a) dwukrotnego opóźnienia w realizacji dostaw lub dwukrotnego opóźnienia w usunięciu 

wadliwego kruszywa lub dwukrotnej dostawy kruszywa złej jakości, tj. dostawy kruszywa 

niespełniającego warunków określonych w SIWZ lub niezgodnego z ofertą Wykonawcy;   

b) Wykonawca, mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania przedmiotu 

umowy, w dalszym ciągu realizuje go wadliwie; 

c) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy; 

d) zostanie wydany nakaz komorniczy zajęcia majątku Wykonawcy; 

e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży 

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

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

4. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o zmianie dotyczącej: ogłoszenia upadłości, ogłoszenia 

likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy 

Wykonawca. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym oraz z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy. 

2. Wykonawca po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, ma możliwość: 

a) zlecenia wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcy niewymienionemu w ofercie 

Wykonawcy; 

b) dokonania zmian Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy wymienionego w ofercie 

Wykonawcy. 
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3. Każda zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom, jak również dopuszczenie nowych 

Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

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

5. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać: 

a) obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi oraz ich zmian,  

b) zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, 

c)  terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconych prac. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia przy udziale 

Podwykonawców odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania 

i uchybienia Podwykonawcy jak za swoje własne. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Osobą koordynującą realizację niniejszej umowy ze Strony Zamawiającego jest 

Pan Jacek Bojarski tel. (82) 576-40-26. 

2. Osobą koordynującą realizację niniejszej umowy ze Strony Wykonawcy jest  

………………………………………….…….. tel. ………………………………………………… 

3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 

Kodeksu cywilnego. 

7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

8. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z Załącznikami są integralną częścią umowy, przy czym 

kopia oferty Wykonawcy jest jednocześnie załącznikiem do niniejszej umowy. 

 

 

 

                          WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY                                                                                                       

 

 


