UMOWA NR ZP.272…..2021

Umowa zawarta w Lubrzy w dniu ………….…….. 2021 roku pomiędzy
Gminą Lubrza z siedzibą w 66-218 Lubrza, przy oś. Szkolne 13
REGON 970 770 468, NIP 927-18-88-775,
reprezentowaną przez:
Ryszarda Skonieczka – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie
Anny Osuch – Skarbnika Gminy,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a firmą
…………………….…….. prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
………………….., z siedzibą w ………………….., o numerze identyfikacji podatkowej …………………..,
wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju / rejestru przedsiębiorców KRS pod nr …………………………..,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą",
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

1.

2.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub
unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza,
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Zakres zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych:
a) zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), pozostałości po sortowaniu
odpadów,
b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:
▪ papieru (20 01 01, 15 01 01),
▪ szkła (20 01 02, 15 01 07),
▪ tworzyw sztucznych (20 01 39, 15 01 02) i opakowań wielomateriałowych (15 01 05),
▪ zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06),
▪
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08),
▪ odpadów zielonych (20 02 01),
▪ odpadów metalu (15 01 04, 20 01 40),
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▪

3.

4.

5.

1.

2.

przeterminowanych leków (20 01 32) i chemikaliów (farby, detergenty itp. 20 01
27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30),
▪ zużytych baterii i akumulatorów (20 01 33*, 20 01 34),
▪ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36),
▪ mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 07),
▪ odpadów budowlanych i rozbiórkowych (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17
01 80),
▪ zużytych opon (16 01 03),
▪ odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek ( 20 01 99).
Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik
nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część umowy jako
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania Umowy oraz przez cały okres jej realizacji w
ramach świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów będzie
spełniał wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy wynikające
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz zobowiązuje się wykonać
przedmiotowe usługi z należytą starannością, terminowo i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, na warunkach określonych Umową oraz ustaleniami Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
Oferta Wykonawcy jest integralną częścią Umowy i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin rozpoczęcia realizacji umowy – od dnia 1 stycznia 2022 r. od godziny 00.00.00, przy
czym Wykonawca zobowiązany jest przed nadejściem ww. terminu podjąć wszelkie
czynności niezbędne do wdrożenia kompleksowego systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
w szczególności wyposażyć nieruchomości w pojemniki i worki.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31 grudnia 2022 r. do godziny
24.00.00.
§3
OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu
nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, w tym odpady selektywnie
zbierane. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez Zamawiającego w miarę
potrzeb wynikających ze składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji,
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2) współpracy w zakresie wskazania miejsc ustawienia pojemników przy zabudowie
wielolokalowej,
3) udostępniania strony internetowej Gminy Lubrza do umieszczanie obwieszczeń
o harmonogramach odbioru odpadów i terminach tzw. „wystawek” oraz innych ogłoszeń
związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania wszystkich obowiązków opisanych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik
nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy z należytą
starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności i przy
zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów
2) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i przepisami prawa
miejscowego, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),
b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2021 r. poz. 888),
c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.),
d) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.),
e) uchwały Nr XV/127/20 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 5 maja 2020 r., poz. 1248),
f) uchwały Nr XV/128/20 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 5
maja 2020 r., poz. 1249),
g) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r, poz.
1850 ze zm.),
h) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162),
i) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U.
z 2009 r. Nr 104, poz. 868),
j) rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10),
k) rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2531)
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l)

3.

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167),
m) ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2361)
n) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2412).
o) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
p) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z
2021 r. poz.906),
q) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. U. Unii Europejskiej
L 2008.312/3),
r) uchwały nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”
s) uchwały nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2017 r., poz. 1027),
t) uchwała nr XLII/627/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10
kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
W przypadku zmiany w okresie obowiązywania niniejszej umowy przepisów prawa
związanych z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania
przepisów aktualnych, obowiązujących - na swój koszt i niebezpieczeństwo, chyba że
przepisy przejściowe dopuszczają możliwość realizacji zamówienia na dotychczasowych
zasadach.
Wykonawca musi posiadać i przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej
umowy:
a) aktualne zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy
Lubrza, obejmującego zakres przedmiotu zamówienia,
b) zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), w zakresie
odbierania odpadów,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
d) dokumenty, z których wynikać będzie klasa emisji spalin EURO dla pojazdów wskazanych
w ofercie Wykonawcy, z których będzie korzystał w trakcie realizacji umowy, tj. np.:
kserokopia dowodu rejestracyjnego, certyfikat EURO, karty pojazdu, oświadczenia
producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta lub świadectwo
homologacji.
Zaświadczenia i dokumenty dotyczące poziomu emisji spalin Wykonawca musi posiadać i
przedstawiać również na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy.
W przypadku gdy zezwolenia, wpisy stracą moc obowiązującą w trakcie trwania niniejszej
umowy to Wykonawca przed ich wygaśnięciem obowiązany jest do uzyskania nowych
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w terminie 7 dni, pod rygorem rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w majątku
Zamawiającego lub osób trzecich oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonym świadczeniem usługi objętej
przedmiotem zamówienia, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych, w tym do nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz do
przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy
Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób niż do
wykonywania umowy. Niezależnie od powyższego, jeżeli zaistnieje konieczność powierzenia
Wykonawcy przetwarzania danych, strony uregulują te kwestie w odrębnej umowie
o przetwarzanie danych osobowych zgodnej z rozporządzeniem 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 (Dz.
U. L 119 z 4.5.2016, s. 1-88) RODO.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych do instalacji
komunalnej, ujętej na liście instalacji komunalnych o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 779 ze zm.) prowadzonej
przez właściwego miejscowo marszałka województwa.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych
do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.
z 2021 r., poz. 779 ze zm.) lub samodzielnego ich przetworzenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązuje się do redukcji bądź zwiększenia ilości pojemników lub worków na
danej nieruchomości, jak również zmiany ich pojemności, w przypadku zwiększenia lub
zmniejszenia ilości odpadów będącej skutkiem zmiany liczby osób zamieszkujących daną
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nieruchomość oraz dostarczenia pojemników do nowo zgłoszonych nieruchomości, na
telefoniczne lub mailowe zgłoszenie Zamawiającego potwierdzone faksem lub drogą
elektroniczną (e-mail). Wykonawca ma obowiązek wymiany pojemnika na mniejszy lub
większy lub dostarczy i ustawi dodatkowy pojemnik w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia.
10. Usunięcia pojemników na odpady po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, nie później niż
do dnia 02.01.2023 r .
11. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wyłącznie odpadów od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wprowadza zakaz mieszania odpadów odbieranych z terenu Gminy Lubrza z
odpadami odbieranymi z terenu innych gmin. Zamawiający wprowadza zakaz mieszkania
odpadów odbieranych na terenie Gminy Lubrza od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niektórych niezamieszkałych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z odpadami
przedsiębiorców mających siedziby na terenie Gminy Lubrza.
12. Zamawiający mając na uwadze wprowadzone zakazy, o których mowa w ust. 11 informuje, iż
będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole prawidłowości realizacji umowy, o których
Wykonawca nie będzie informowany, a z których pracownicy Gminy sporządzać będę
dokumentację fotograficzną oraz protokół pisemny. W przypadku stwierdzenia uchybień w
zakresie naruszenia ust. 11 naliczona zostanie kara umowna zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

1.
2.
3.

4.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ POSTANOWIEŃ UMOWY
Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych
wyznacza się ……………., tel. ………………. ……, e-mail ……………………. .
Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza
się ……………………………………………., tel. ………….……, e-mail …………………… .
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do zgłaszania i potwierdzania odpadów
z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest ………….………………
tel. ……………….…, e-mail ………………… .
Zmiana osób wskazanych w ustępach powyżej może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu i
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§5
ZLECANIE USŁUG PODWYKONAWCOM

1. (Brak podwykonawców)
1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami 100 % wartości przedmiotu umowy.
1.2. Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji
zamówienia, co oznacza, że nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu
umowy.
1. (Podwykonawcy)
1.1. Zakres usług podlegający wykonaniu przez podwykonawców określony jest w ofercie
Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, że
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w realizacji usług, o których mowa powyżej, uczestniczyć będą wyłącznie osoby
posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i
zaniechania własne.
1.2. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania
i zaniechania własne. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość
robót objętych przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawców lub
dalszych podwykonawców.
1.3. Zamawiający zastrzega, że w razie zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą,
Wykonawca zobowiązuje się zachować warunki i postanowienia niniejszej umowy, w
szczególności w zakresie: Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, niektórych
niezamieszkałych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przedkładania
wymaganych dokumentów i sprawozdań, wyznaczonych terminów płatności oraz
wystawiania faktur itp. w taki sposób, aby warunki i postanowienia umowy Wykonawcy z
Podwykonawcą, nie stwarzały mniej korzystnej sytuacji prawnej dla Zamawiającego.
§6
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowo-ilościowym
i określone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy
wyniesie netto ………… zł (słownie: ……………………..), natomiast wraz z 8% podatkiem od
towarów i usług w kwocie ………………… zł wynagrodzenie brutto wyniesie ……………………… zł
(słownie: ………………………..).
2. Należne miesięczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie
ustalane na podstawie iloczynu faktycznej ilości odpadów potwierdzonej odpowiednimi
dokumentami oraz ceny jednostkowej netto z oferty Wykonawcy za każdy 1 Mg frakcji
odpadów. Zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą cena netto za 1 Mg
poszczególnych frakcji odpadów wynosi:
a) odpady niesegregowane (zmieszane)/pozostałości po segregacji odpadów komunalnych
……………………zł/1Mg
b) odpady w postaci papieru ………………zł/1Mg
c) odpady w postaci tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali……………………zł/1Mg
d) odpady w postaci szkła ……………….…zł/1Mg
e) odpady ulegające biodegradacji ……………………zł/1Mg
f) chemikalia …..………zł/1Mg
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ……………………zł/1Mg
h) odpady wielkogabarytowe ……………………zł/1Mg
i) zużyte opony ….……zł/1Mg
j) zużyte baterie i akumulatory ……….……zł/1Mg
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k)

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi …….……zł/1Mg
l) przeterminowane leki ………..…zł/1Mg
m) odpady z remontów, budowlanych i rozbiórkowych ………zł/1Mg.
3. Ceny jednostkowe netto za 1 Mg odbioru, transportu i zagospodarowania poszczególnych
frakcji odpadów z oferty Wykonawcy jest niezmienna przez czas trwania umowy i nie
podlegają renegocjacji, uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania umowy,
wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia, z umowy, oferty Wykonawcy oraz
obowiązujących przepisów prawa
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 może ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego i ostatecznie ustalone
zostanie jako iloczyn faktycznie odebranych odpadów i cen jednostkowych netto z oferty
Wykonawcy. Jednakże ostateczna kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
nie będzie mogła przekroczyć środków przewidzianych w budżecie Gminy Lubrza na ten cel w
roku 2022.
5. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy określonego w
§ 1 do minimalnej wartości wynoszącej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia
brutto określonego w ust. 1 powyżej.
6. W przypadku wykonania przez Wykonawcę usług o wartości mniejszej niż określona w ust. 1
powyżej, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z
tytułu otrzymania wynagrodzenia niższego niż określone w ofercie.
7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, w każdej sytuacji w której z jakichkolwiek
przyczyn Wykonawca faktycznie nie będzie świadczył usług stanowiących przedmiot umowy.
W takim przypadku Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego i zrzeka się wszelkich roszczeń z tym związanych.
8. Zamawiający oświadcza, że środki na realizację umowy zabezpieczone zostaną w budżecie
Gminy Lubrza, na zasadach i trybie przewidzianym przepisami ustawy o finansach
publicznych.
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
§7
ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy następować będzie
w okresach miesięcznych, na podstawie iloczynu faktycznej ilości odebranych odpadów w
danym miesiącu i ceny jednostkowe netto za 1 Mg odpadów, po doręczeniu Zamawiającemu
faktur przez Wykonawcę wraz z kompletem dokumentów.
2. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy ustala się do 30 dni licząc od dnia doręczenia
faktury Zamawiającemu.
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3. Za datę doręczenia faktury uważa się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego – Urząd
Gminy Lubrza, Osiedle Szkolne 13, 66-218 Lubrza.
4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie faktury wraz z załączonymi kartami
przekazania odpadów zgodnych z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021
r. poz. 779 ze zm.) oraz wynikających z niej rozporządzeń.
5. Przedłożenie niekompletnych dokumentów (brak karty odpadów) skutkuje tym, że bieg 30
dniowego terminu do zapłaty nie rozpoczyna się aż do chwili uzupełnienia dokumentów.
6. Należności za wykonane usługi uiszczane będą przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy zgodnie z kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzn.
„biała lista podatników”, tj. konto Wykonawcy nr ………………. ze środków przeznaczonych w
budżecie Gminy Lubrza na realizację zadania.
7. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.
8. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
§8
CESJA WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

1.

2.
3.
4.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę:
……………………..……… (słownie: ………………………………..złotych ………/100).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie ……………………………...
Zabezpieczenie podlega zwrotowi Wykonawcy lub zwolnieniu w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na pokrycie roszczeń z tego tytułu.

§ 10
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach
i okolicznościach z uwzględnieniem postanowień:
1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu zaświadczenia o wpisie do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Lubrza – 200,00 zł (słownie: dwieście
złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,
2) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu zaświadczenia o wpisie do rejestru,
o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku ze
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zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,
3) w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia
terminu w dostarczeniu pojemników i/lub worków z tym, że za pierwszy dzień
przekroczenia terminu będzie uważany 2 stycznia 2022 r. w przypadku zawarcia umowy
przed dniem 01.01.2022 r. za każdą nieruchomość wskazaną w wykazie nieruchomości
przeznaczonych do obsługi,
4) w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia
terminu w dostarczeniu pojemników i/lub worków do nowo zgłoszonych nieruchomości;
5) w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w
terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach
budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, letniskowego oraz z niektórych
nieruchomości niezamieszkałych stanowiących budynki użyteczności publicznej w
stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu,
6) za każde stwierdzenie przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie:
a) odbierania odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub technicznego
pojazdów w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1,
b) nieuprzątnięcia terenu z odpadów komunalnych, które uległy rozsypaniu podczas
odbierania lub transportu w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1;
c) utrzymania pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie technicznym
i sanitarnym, ich napraw, systematycznej konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz
wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników w wysokości 0,02 % kwoty
brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy zgłoszony pojemnik lub kontener.
7) 10 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Nadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) niedołączenie do comiesięcznej faktury kompletu kart przekazania odpadów, zgodnych z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia
2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz. U. z 2019 r., poz. 819), za każdy dzień zwłoki - 0,02 % kwoty brutto określonej w § 6
ust. 1;
2) za przekazanie nierzetelnych sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (art. 9n) – 5.000 zł;
3) nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) – w wysokości kary nałożonej na
Zamawiającego;
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3.
4.
5.
6.

7.

4) nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2412) – w wysokości kary nałożonej na Zamawiającego;
5) za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez
Zamawiającego w § 15 ust. 1 umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o
pracę zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) za każde stwierdzone naruszenie;
6) za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania usługi przy pomocy pojazdów z
normą emisji spalin poniżej zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy zostanie naliczona
kara umowna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy pojazd bez
odpowiedniego poziomu normy emisji spalin;
7) za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia zakazów określonych w § 3 ust. 11 na
podstawie dokumentów wskazanych w § 3 ust. 12 zostanie naliczona kara umowna w
wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie,
kara może podlegać sumowaniu.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% (sześćdziesiąt
procent) wynagrodzenia szacunkowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
W przypadku zbiegu podstaw do żądania przez Zamawiającego kar umownych, ustalone
w umowie kary umowne podlegają zsumowaniu i mogą być dochodzone łącznie.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 po otrzymaniu
wezwania wraz z notą obciążeniową.
Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz
odszkodowania uzupełniającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 umowy.
W zakresie nieuregulowanym powyżej strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.

§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków:
1) gdy nastąpi wykreślenie z rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Lubrza,
2) gdy nastąpi wykreślenie z rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
3) gdy nastąpi utrata odpowiednich zezwoleń, wydanych przez właściwy organ,
4) niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.
1439),
5) w przypadku gdy Wykonawca przez okres 7 dni zaniedbał swoje obowiązki określone
niniejszą umową lub wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny ze
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specyfikacją warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu Zamówienia i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 2 dni nie usunie uchybień,
6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zgodnie z art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych w
terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z
obowiązku zapłaty należności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w § 7 ust. 2
umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
protokół inwentaryzacji usług zrealizowanych na dzień odstąpienia od umowy – Wykonawcy
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania zrealizowanej części
umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
z podaniem uzasadnienia, każdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniającej odstąpienie, chyba że z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika
dłuższy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia albo bezterminowe uprawnienie do
odstąpienia od umowy
§ 12
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przekazywane w związku
z niniejszą umową między stronami, sporządzane będą w formie pisemnej i podpisywane
przez stronę zawiadamiającą pod rygorem nieważności. Zawiadomienia, oświadczenia i inna
korespondencja mogą być przesyłane telefaksem, pocztą elektroniczną (e-mailem),
doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym, z zastrzeżeniem ust. 2
poniżej.
2. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przesłane telefaksem lub pocztą
elektroniczną (e-mailem) winny zostać niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.
3. Korespondencja wysyłana będzie na adresy oraz numery telefaksów podane sobie przez
strony przy zawarciu umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej
strony o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru telefaksu lub poczty elektronicznej
(adresu email). Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub
numeru telefaksu, lub poczty elektronicznej (adresu e-mail) zawiadomienia wysłane na adres
wskazany jak wcześniej lub na podany wcześniej numer telefaksu lub poczty elektronicznej
(adresu email) strony uznają za doręczone.
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§ 13
UBEZPIECZENIA
Wykonawca z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń
losowych i odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji umowy, musi posiadać
odpowiednie umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniu podlegają:
a) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług – od zdarzeń losowych.
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami,
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – w wysokości 500 000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych).
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia polisy
ubezpieczeniowej.
§ 14
SIŁA WYŻSZA
Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę
w jej wypełnieniu.
Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne nieposiadające swojego źródła wewnątrz firmy
niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia przy czym dotyczy to
niemożliwości zapobieżenie jego szkodliwym następstwom.
Strony zawierając umowę mają świadomość że w dniu 13 marca 2020 r. ogłoszono
w Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, a w dniu 20 marca 2020 r. stan
epidemii oraz w związku z tym wprowadzone zostały szczególne regulacje prawne, w tym
ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.) oraz inne przepisy prawa.
Wykonawca oświadcza, że zawierając umowę uwzględnił stan epidemii, a także regulacje
prawne i ograniczenie z niego wynikające.
Oświadczenie o którym mowa w ust. 4, nie wyłącza możliwości powołania się na wystąpienie
epidemii COVID- 19, jako zdarzenia siły wyższej, w sytuacji gdy:
a) rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze stron w stopniu zwiększonym aniżeli w chwili
złożenia oferty;
b) wprowadzenie nowych regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii - jeżeli
zmienione okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację umowy.
Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy gdy poinformuje ona o tym
pisemnie drugą stronę w terminie 3 dni od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie
drugiej strony jest tym terminie możliwe.
Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie
powołuje.
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8. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie, a związanych z wystąpieniem stanu
epidemii, zastosowanie mają zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze
zm.), w szczególności art. 15 r. o 15r1 tej ustawy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 15
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do zatrudniania osób
wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, w tym m.in.
kierowców pojazdów, osób zajmujących się załadunkiem/rozładunkiem odpadów
komunalnych, wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w
każdym momencie realizacji przedmiotu umowy weryfikować zatrudnienie pracowników
przez Wykonawcę lub podwykonawcę w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej.
W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo:
1) żądać oświadczeń zatrudnionych pracowników,
2) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy złożenia oświadczenia o zatrudnieniu
pracowników na podstawie umowy o pracę,
3) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy poświadczonych za zgodność z oryginałem
kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników,
4) innych dokumentów,
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego
przedłożyć wymagane dokumenty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez
Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób opisanych w ust. 1 powyżej, w
każdym czasie w okresie realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się umożliwić
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, zarówno na terenie wykonywania usługi
podczas jej realizacji, jak również poprzez przedłożenie żądanych przez Zamawiającego
dokumentów do jego siedziby.
Postanowienia powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy i dalszych
podwykonawców, jeśli będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.
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§ 16
DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY
1. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez strony.
2. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które
będą realizowane przy udziale podwykonawców – zmiana sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje
w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w
określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego
podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej
zlecania usług podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości
lub jakości usług stanowiących przedmiotu umowy, uchylenia niebezpieczeństwa zwłoki
w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg
specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy,
2) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających
istotny wpływ na koszty świadczenia usługi,
b) obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od
towarów i usług na przedmiot umowy),
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, w tym prawa miejscowego,
4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia związanej w tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które
powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków
publicznych,
5) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania
prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności
zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
6) zmiana harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
7) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny
zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
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d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z
uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję.
§ 17
KLAUZULA SALWATORYJNA
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe
postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną
zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni
skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych
korzyści gospodarcze dla każdej ze stron.

1.
2.

3.

5.

§18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawnych.
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
a) SWZ - załącznik nr 1,
b) oferta Wykonawcy - załącznik nr 2,
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY STRON
Wykonawca:

Zamawiający:
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