
                                                                                                                                                                                              

          Załącznik nr 5 
  
 

UMOWA NR 

 

Zawarta w dniu ............................................. w Wierzbinku, pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 

Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno, REGON: 301704975, NIP: 6652969138 

reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Adriana Antoniaka 

zwaną dalej „Zamawiającym", 

 

a: 

……………… z siedzibą w …………. przy ulicy ……………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez …………., pod numerem KRS: …………, NIP: 

……………………., REGON: ………., o kapitale zakładowym ………………… zł, zwaną 

w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………. 

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „Wykonawcą” 

 

łącznie zwanych „Stronami”, 

 

o następującej treści: 

 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). zwaną dalej ustawą Pzp. 

 

 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostawy szacunkowej ilości około 60 000 l 

     litrów oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 

Wierzbinku na warunkach zawartych w ofercie przetargowej stanowiącej integralną część 

niniejszej umowy. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz formularz ofertowy stanowi 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą umowę na dystrybucję paliwa, zaplecze 

magazynowo transportowe, koncesję oraz środki finansowe gwarantujące 

Zamawiającemu ciągłość i regularność dostaw paliwa o najwyższej jakości i czystości. 

4. Podane ilości oleju napędowego ON są wielkościami orientacyjnymi, szacowanymi na 

podstawie zużycia w roku poprzednim oraz przewidywanego zapotrzebowania i mają 

jedynie charakter informacyjny. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem 

Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej lub większej ilości 

paliwa. 

5. Faktyczna ilość paliwa, może różnić się od ilości podanej w ust. 1. Zakres zmian 

przewiduje się na poziomie +/-15%. 



 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych nierytmicznych (nieregularnych) 

zamówień składanych przez Zamawiającego, przy czym dana dostawa musi się odbyć na 

koszt Wykonawcy w ciągu 24 godzin od złożenia przez Zmawiającego zamówienia na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 1.000 do 3.000 litrów. 

3. Paliwo zamawiane będzie telefonicznie 2 dni przed dostawą, zamówienie potwierdzone 

zostanie faksem lub e-mailem z określeniem ilości i terminu dostawy. 

4. Olej napędowy przyjmowany będzie w dniach od poniedziałku od piątku w godzinach 

8:00-16:00. 

5. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 

r., poz. 1680). 

6. Przy każdej dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawcy zobowiązuje się 

dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnianie 

wymogów PN-EN 590 lub obowiązujących w dniu dostawy.  

7. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno odbyć się na podstawie 

zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika/przepływomierza z aktualną 

potwierdzoną legalizacją, wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określa 

rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa oraz ilość paliwa w referencyjnych warunkach 

+15oC. 

8. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód WZ, który Zamawiający potwierdzi 

oraz wydruk z drukarki i świadectwo legalizacji licznika. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej 

zmianie statusu prawnego przedsiębiorstwa, a w szczególności o wszczęciu postępowania 

upadłościowego czy układowego. 

 

§ 3 

Czas trwania umowy 

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 

łączną kwotę: ………….. (słownie: ……………tysięcy złotych), w tym obowiązujący 

podatek VAT. Na    podstawie    złożonej    oferty    w    postępowaniu przetargowym 

ustalono cenę w wysokości: 

- olej napędowy  ………….. zł (z VAT) 

2. Odbiorca zapłaci Dostawcy za dostawę jednego litra paliwa kwotę obowiązującą w dniu 

złożenia zamówienia pomniejszoną o stały upust. 

3. Maksymalna wartość dostaw w okresie obowiązywania umowy wyniesie ………..zł (w 

tym podatek VAT) słownie…………………………………………………… (+/-15%) 



4. Dostawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu realizacji mniejszej ilości dostaw niż ilość 

wskazana w §1 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie płatne przelewem w terminie 

do ....... dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca do każdej wystawionej faktury dołączy szczegółowy wykaz wartości 

dostarczonych paliw, zawierający co najmniej następujące dane: 

1) rodzaj zakupionego paliwa,  

2) ilość i cenę zakupionego paliwa obowiązującą w dniu złożenia zamówienia, 

3) wielkość upustu, 

4) datę dostawy. 

8. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszone o naliczone kary 

umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, 

na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w ramach obowiązków określonych niniejszą umową może powierzyć 

wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy podwykonawcom, w 

zakresie określonym w Ofercie.  

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio 

do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, co Wykonawca zobowiązuje się zastrzec w 

zawieranych przez niego umowach z podwykonawcami. 

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 

Wykonawcy przez jego podwykonawców. 

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie §8 ust. 1 pkt 3 umowy, niezależnie 

od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za działania świadczone przez 

podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie. 

 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% szacunkowego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w całości lub 

części względem obowiązków wynikających z umowy i SIWZ, w szczególności 

niezapewnienia w dniu dostawy wystarczającej ilości paliwa- w  wysokości 

500,00zł brutto za każdy przypadek; 

3) w przypadku utraty, zniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom 

trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych, a także w przypadku ich 



wykorzystania w celach innych niż wykonanie umowy – w wysokości 5 % 

szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

4) w przypadku gdy jakość sprzedawanego paliwa odbiega od wymaganych norm i 

spowoduje uszkodzenie sprzętu Zamawiającego, Wykonawca poniesie koszt 

naprawy sprzętu Zamawiającego na podstawie przedłożonej przez Zamawiającego 

faktury dokumentującej poniesione koszty. 

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy albo przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w 

zależności od wyboru Zamawiającego. 

3.  Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek 

wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania takiej noty o ile taka forma zaspokojenia zostanie wybrana przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

7. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty określonej  w § 4 ust. 1. 

 

§7 

 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, w części lub w całości, w następujących 

przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy i jej nie realizuje przez 

okres dłuższy niż 14 dni lub zaprzestał realizacji umowy –ze skutkiem 

natychmiastowym w każdym czasie; 

2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową,  

w szczególności rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez 

zgody Zamawiającego lub bez zgody Zamawiającego realizuje zamówienie za 

pomocą innych podwykonawców niż wskazani w Ofercie  lub wykonuje umowę w 

sposób nienależyty i nie zmienia sposobu realizacji umowy lub nie usunął uchybień 

naruszeń mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym 

w tym wezwaniu – ze skutkiem natychmiastowym w terminie do 14 dni od upływu 

terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu. Obowiązku wezwania nie 

stosuje się w przypadku, gdy uchybienia usunąć się nie da lub wymagane byłoby 

jego natychmiastowe usunięcie, wówczas Zamawiający może umowę rozwiązać ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie do 14 dni od kiedy powziął wiadomość o 

okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym; 

3) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji Umowy albo 

oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym może być złożone w terminie do 14 dni od dnia, kiedy 

Zamawiający powziął informacje o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie 

umowy z tej przyczyny; 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie do 14 

dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

rozwiązanie umowy z tej przyczyny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 



1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy 

Pzp; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może rozwiązać 

umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach z 

zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem i zostanie przesłane drugiej stronie. 

6. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych 

zastrzeżonych w umowie. 

7. Podstawę wypowiedzenia umowy na podstawie ust. 1 pkt 2 poza przypadkami 

wymienionymi w tym zapisie mogą stanowić także inne przyczyny, w tym w 

szczególności: 

1) Nieodpowiednia jakość paliwa - niezgodna z obowiązującymi normami oraz z 

wymaganiami jakościowymi dotyczącymi paliw określonymi w ww. rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 r., poz. 1680 ze zm.) ; 

2) Utrata koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

 

 

§ 8 

Koordynowanie zamówienia 

1. Osobą upoważnioną do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy ze strony 

Zamawiającego, jest ……  

2. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: 

Pan/Pani ………………………………….. 

Adres korespondencyjny: …………………………………….. 

tel. …………………… e-mail: ………………………………………………………... 

3. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: 

Pan/Pani ………………………………….. 

Adres korespondencyjny: …………………………………….. 

tel. …………………… e-mail: ………………………………………………………... 

4. Zmiana osób o których mowa w ust. 2 i 3 będzie odbywać się poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Strony (również za pomocą faksu lub e-maila) i nie wymaga 

sporządzania aneksu do umowy. 

 

§ 9 

 Zmiany umowy 

1. Wszelkie nieistotne zmiany treści niniejszej umowy w stosunku do oferty wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

Takiej samej formy wymagają istotne zmiany treści niniejszej umowy w stosunku do 

treści oferty, które mogą być dokonywane wyłącznie w okolicznościach wskazanych art. 

144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy 

w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany przepisów prawnych, jeśli wpłynie na 

sposób wykonania lub na wysokość ceny – zgodnie ze zmienionymi przepisami; w takim 

wypadku zmiana treści umowy wymaga formy określonej w ust. 1. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach: 

1) gdy konieczna będzie zmiana terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku 

gdy, postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia przedłuży się o czas 

uniemożliwiający realizację zamówienia w pierwotnym terminie, lub zmiana terminu 

zakończenia realizacji umowy spowodowana będzie czynnikami niezależnymi od 

Zamawiającego i Wykonawcy (siła wyższa), uniemożliwiającymi realizację 

zamówienia w pierwotnie określonym czasie, mającymi wpływ na jakość realizacji 

umowy lub osiągniecie celów umowy. Termin realizacji umowy może zostać 

zmieniony i wydłużony maksymalnie o 3 miesiące; 

2) gdy w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia zapisów umowy, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

4. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, 

dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, numerów rachunków 

bankowych, faksów i telefonów, oraz osób koordynatorów, Strony niezwłocznie 

informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie są zmianami postanowień umowy  

w rozumieniu ust. 1 i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem 

przepisów art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

5. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  

w przypadku wystąpienia jednej z następujących zmian:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, lub  

2) zmiany 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, której efekt wprowadzenia spowoduje 

wzrost stawki za odbiór i zagospodarowanie lub 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

6. W przypadkach przewidzianych w ust. 5:  

1) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 

zmian w przepisach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 - 4,  nie wcześniej jednak niż od 

daty złożenia wniosku przez Wykonawcę, 

2) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 3 i 4 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian,  

3) w zakresie dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1 - wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a w aneksie do Umowy wskazana 

zostanie wartość brutto wynagrodzenia wyliczona na podstawie nowych przepisów,  

4) w zakresie dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 - wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do wzrostu łącznych kosztów 

wynikających ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 



uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych  

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

7. Zmiany mogą być wprowadzone w następujący sposób:  

1) strona wystąpi z pisemną propozycją zmiany,  

2) pisemna propozycja zmiany powinna obejmować opis proponowanych zmian  

oraz wiarygodną prognozę lub szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie 

należne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego 

pisemnego wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, w którym Wykonawca 

wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy 

przedkładając Zamawiającemu stosowne wyliczenie uwzględniające m. in. ilość 

pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilość przepracowanych 

przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych prze nich umów i 

czasu ich trwania.  

8. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 5 pkt 2-4 zostanie 

dokonana w sytuacji uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał że 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

 

§ 10 

Prawo opcji 

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zwiększenia ilości kupowanego paliwa. 

2. Prawo opcji będzie realizowane przez okres trwania umowy. 

3. Zwiększenie ilości kupowanego paliwa i artykułów, w trakcie trwania umowy, nastąpi w 

przypadku zwiększenia ilości potrzebnego paliwa. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości kupowanego paliwa, o 

maksymalnie 15% w stosunku do ilości określonej w SIWZ 

5. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnym oświadczeniem 

wysłanym na adres Wykonawcy. 

6. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy. 

7. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego 

zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie 

wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z 

wykonania zamówienia opcjonalnego.  

8. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za zakupy zlecone w ramach opcji 

będą ceny jednostkowe z dnia zakupów pomniejszone o upust wskazany w § 4 umowy, 

oraz rzeczywiste ilości zakupów zrealizowanych w ramach opcji. 

 

 

§ 11 

 

Pozostałe postanowienia 

1. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać 

sprzedaży, cesji, przekazu oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

2. Niniejsza umowa została sporządzona na podstawie prawa polskiego. 

3. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania się na piśmie o każdej 

zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w 

umowie, a mających wpływ na jej ważność w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o stanie 

realizacji przedmiotu umowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w realizacji 



przedmiotu umowy lub wystąpienia innych problemów związanych z terminowym 

wykonaniem umowy, w szczególności, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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