Załącznik Nr 5 do SIWZ
- WZÓR UMOWYUMOWA NR ZP.271.Pzp.10.2020
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.: „Zakup i dostawa drutu do prasy belującej znajdującej się w Zakładzie Mechaniczno
– Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”
zawarta w dniu ........................ 2020 r. w Stalowej Woli pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, (kod pocztowy:
37- 450) przy ul. Komunalnej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000085943, której akta rejestrowe są przechowywane przez
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 70 177 000,00 złotych posługującą się nadanym jej
Numerem Identyfikacji Podatkowej 865-000-30-71 oraz numerem REGON 830036219,
reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:
Radosław Sagatowski – Prezes Zarządu,
Przemysław Skrzypek – Z-ca Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
.……………………………………………………………………………………
z
siedzibą
w ………………...……. przy ul. ……………………………….., zarejestrowanym w rejestrze
przedsiębiorców KRS prowadzonym przez ………………………………………………………….
pod numerem KRS ……………….., NIP: ………………, REGON: ……….., reprezentowanym
przez:
a) ……………………………….,
b) ……………………….……….,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.) zawarto umowę, o następującej treści:
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§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia drutu do prasy belującej
znajdującej się w Zakładzie Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Stalowej Woli, w cenach i o parametrach zaoferowanych przez Wykonawcę,
wskazanych w ofercie z dnia …………. r. stanowiącej integralną część niniejszej umowy,
w terminie określonym niniejszą umową.
2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego
w godz. od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku, na swój koszt i ryzyko.
3. Przedmiot zamówienia musi być pakowany na paletach w sposób uniemożliwiający
rozsypanie się szpul podczas załadunku, transportu i rozładunku. Rozładunek nastąpi siłami
Zamawiającego.
4. Nie zezwala się na dostarczanie zamienników. Stwierdzenie poprzez przebadanie, iż dany
przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą Wykonawcy jak i parametrami technicznymi,
będzie skutkować dla Wykonawcy odmową przyjęcia dostawy.
5. Ustala się sposób realizacji zamówienia i wielkości zamówień :
1) minimalna wielkość planowanych dostaw- 55 000 kg.
2) maksymalna wielkość planowanych dostaw- 80 000 kg.
3) różnica miedzy maksymalną wielkością planowanych dostaw a minimalna wielkością
planowanych dostaw stanowi opcje. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy będzie to leżeć interesie w Zamawiającego.
Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa
opcji.
Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie
musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.
6. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wykonawcę zawiera specyfikacja istotnych
warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ), stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, ofertą
oraz ustalonymi wcześniej szczegółami, wskazówkami Zamawiającego, gwarantując
wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością i rzetelnością.
§2
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na okres 18 m-cy od dnia 3 marca
2021 r. do 2 września 2022 r.
2. Sukcesywne dostawy realizowane będą w odpowiedzi na złożone zamówienie, w ilości nie
mniejszej niż 8 000 kg w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia
3. Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8001400.
§3
1. Dostawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
a) zapewnienie dowozu przedmiotu zamówienia od producenta do magazynu
Zamawiającego na swój koszt i ryzyko, swoim staraniem i własnym transportem,
2

b) wykonanie dostawy objętej niniejszą umową w ustalonym w ofercie terminie zgodnie ze
specyfikacją
istotnych
warunków
zamówienia,
zasadami
wiedzy
technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa,
c) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do ewentualnych podwykonawców dostaw.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które
wykona przy pomocy podwykonawców dostaw.
3. Wykonawca ponosi koszty z tytułu strat materialnych powstałych z zaistnieniem zdarzeń
losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich (w tym także ruchu pojazdów
mechanicznych) powstałych w związku z realizacją zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w zawiązku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
§4
1. Nadzór nad realizacją usług ze strony Zamawiającego pełnić będzie ……………..…………....
2. Zamawiający ma prawo przed odbiorem dostawy zażądać ważenia kontrolnego na wadze
wskazanej przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy).
3. W przypadku stwierdzenia różnicy podczas ważenia kontrolnego, Zamawiający w obecności
przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) sporządzi protokół różnic. Za dostarczoną ilość
przedmiotu zamówienia przyjęta zostanie wielkość wynikająca z ważenia kontrolnego.

1.

2.

3.

4.
5.

§5
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu, jest
wynagrodzenie ryczałtowo - ilościowe.
Wynagrodzenie ryczałtowo - ilościowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą brutto w wysokości nie
większej niż ……………………………………………………..…………. zł (słownie złotych:
……………………..………………………………………).
Powyższa cena jest ceną brutto i zawiera obowiązujący podatek VAT, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Cena określona w ust. 2 jest ceną maksymalną. Rozliczenie zamówienia nastąpi w oparciu
o ceny jednostkowe zgodnie z faktyczną ilością wykonanych dostaw. Cena jednostkowa
netto za jeden kilogram drutu wynosi............................... zł.
Cena nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie oraz obejmuje wszystkie koszty
związane z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia obok ceny, żadnych innych opłat.

§6
1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT za dostarczoną partię towaru po
otrzymaniu podpisanego przez osobę wskazaną przez Zamawiającego, protokołu
jakościowo – ilościowego.
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2. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto
Wykonawcy określone ust. 3 w terminie do 21 dni od daty dostarczenia poprawnie
wystawionej faktury Zamawiającemu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dokonane będzie przelewem na numer rachunku
Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………...
4. W przypadku zmiany numeru rachunku przed upływem terminu płatności, Wykonawca
niezwłocznie poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktura będzie zawierała numer dostawy i będzie wystawiona na faktycznie dostarczoną
ilość towaru wpisana przy odbiorze. Do faktury należy dołączyć kopię dokumentu odbioru
drutu.
7. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).
§7
1. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości drutu wymaganego
w SIWZ Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy reklamację.
2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 14 dni roboczych od chwili dostawy i powinna zawierać uzasadnienie
reklamacji oraz żądanie Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia
reklamacji odsyłając zwrotne potwierdzenie na faks lub e- mail Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie
48 godzin od otrzymania zgłoszenia.
5. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym
zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody poprzez
obniżenie ceny jednostkowej wadliwej partii dostawy lub niezwłoczną wymianę towaru na
wolny od wad. W przypadku konieczności zużycia przez Zamawiającego uznanej przez
strony za wadliwą partię dostawy ze względu na potrzebę Zamawiającego następuje
automatyczne obniżenie ceny jednostkowej wadliwej partii dostawy o 10 %.
6. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy w wyznaczonym terminie co do złożonej
reklamacji, bądź jej nie uznania, Zamawiający ma prawo do dokonania badań jakościowych
pobranych próbek drutu w wybranym przez siebie laboratorium.
7. Wydana ekspertyza laboratorium, będzie wiążąca dla obu Stron.
8. Koszty tej ekspertyzy (łącznie z kosztami każdego powołanego eksperta) związane
z rozstrzygnięciem sporów poniesie:
- Wykonawca w przypadku, gdy ekspertyza wykaże wadliwość badanej dostawy,
- w pozostałych przypadkach, Strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy.
9. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium wadliwości dostarczonego towaru
Zamawiający może nakazać wymianę tej partii towaru, której wada dotyczy w terminie 2 dni
roboczych. Materiał podlegający reklamacji (niezgodny z przedmiotem zamówienia)
Wykonawca będzie musiał odebrać własnym transportem, przy użyciu własnego sprzętu
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W przypadku konieczności zużycia przez Zamawiającego uznanej przez laboratorium za
wadliwą partię dostawy ze względu na pilne potrzeby Zamawiającego automatyczne
obniżenie ceny jednostkowej wadliwej partii dostawy o 20 %.
§8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
ustalonego w umowie brutto za każdy dzień zwłoki licząc od terminu przewidzianej
dostawy, za tą partię dostawy, której zwłoka dotyczy, do wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
b) za dostarczony drut niespełniający wymogów określonych w SIWZ stwierdzone
badaniami laboratoryjnymi, o których mowa w § 7 ust. 8-9 w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto tej partii dostawy, której wada dotyczy,
c) za dostarczony drut niespełniający wymogów określonych w SIWZ w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego brutto tej partii dostawy, której wada dotyczy,
d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez Wykonawcę od
umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Kary umowne o których mowa w ust. 2 pkt 1) są naliczane niezależnie od siebie i podlegają
kumulacji.
4. Kary umowne określone w § 8 ust. 2 pkt 2 nie będą naliczane w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności
Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za
dostawy objęte niniejszą umową.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez
uprzedniego wezwania do zapłaty.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. W przypadku gdy Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje umowę tj. nie wywiązuje się
z umowy, a Zamawiający z powodu braku soli drogowej będzie zmuszony warunkami
pogodowymi do jej zamówienia i zakupu u innego dostawcy, Zamawiający obciąży
Wykonawcę, kwotą wynikającą z różnicy ceny umownej a ceny faktycznie zakupionej soli
u innego dostawcy.

§9
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:
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1)
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2)
w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe lub
likwidacyjne, nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3)
jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
w szczególności nie dochowuje terminów realizacji dostaw przedmiotu umowy;
4)
Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych
dostaw (usunięcia wad);
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust.1 pkt 2)- 4), winno nastąpić
w terminie do 3 miesięcy od powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności
stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.
§ 10
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem niżej wymienionych
ustępów.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 2),
2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy w związku
z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, przy czym w przypadkach określonych
w ust. 2 pkt 1 - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen
jednostkowych określonych w § 5 ust. 3,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie usług w określonym pierwotnie
terminie,
c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
d) konieczności zmiany harmonogramu dostaw z powodów niezależnych od stron
umowy,
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające
się przypisać Zamawiającemu i personelowi Zamawiającego,
f) nieosiągnięcia przez Wykonawcę pełnej wysokości wynagrodzenia określonego
w § 5 ust. 2 w terminie realizacji umowy określonym w § 2 ust.1 z powodu braku
konieczności uruchomienia opcji strony za obopólną zgodą mogą przedłużyć termin
realizacji niniejszej umowy przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych.
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3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiającego,
2) - ad pkt 2) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w niniejszej umowie,
3) - ad pkt 3):
- lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
- lit. c) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian opisanych przy lit. d),
- lit. e) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. e).
4. Oprócz przypadku określonego w ust. 1 i 2, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa
w § 5 ust.2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. W przypadku określonym w ust. 3 warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia należnego
Wykonawcy jest skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, wskazanie
sposobu wyliczenia dotychczasowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie
Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku określonym w ust. 4 będzie mogła nastąpić
po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia odpowiednio:
1) nowych stawek podatku od towarów i usług,
2) nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ,
3) nowych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. Zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3), 4), 5) i 6) ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6. Powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa
w art. 36ba ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§11

COVID-19
1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa
powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
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1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020
r., poz. 374 ze zm.),
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.
2. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
na należyte wykonanie umowy.
3. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust.
1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub
odszkodowań lub ich wysokość.
§ 12.
Oświadczenie RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu realizacji niniejszej umowy.

§13
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
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2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia
takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej, nie doprowadzą do polubownego
rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór
taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
4. Integralną część Umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) oferta.
5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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