
  

           Projekt 

 

Umowa Nr ………. 

 

zawarta w dniu …................. roku pomiędzy: 

Gminą Kłobuck z siedzibą w Kłobucku 42-100 przy ul. 11 Listopada 6 reprezentowaną przez: 

Burmistrza Kłobucka- Jerzego Zakrzewskiego 

zwanych w dalszej części Umowy „Zamawiającym", 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kłobuck – Katarzyny Jagusiak 

a  

……………………………………………………………………….  

reprezentowaną przez:………………………………...………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi łącznie Stronami  

 

została zawarta umowa w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na 

odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy. Przedmiot 

zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną 

dostawą, konieczne do jej prawidłowego wykonania., tzn: 

 

Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne : 

a) Pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów 

 

 pojemnik na odpady komunalne zmieszane koloru czarnego/grafitowego, zamykany 

klapą 

 używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o 

wysokiej gęstości 

 przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i 

wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające 

listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne 

 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, 

osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi 



  

 podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym 

 posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej 

 tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika 

 wykonanie pojemnika potwierdzone certyfikatem o spełnieniu normy PN-EN 840 oraz 

RAL GZ 951/1(dołączyć certyfikat) 

 w widocznym miejscu wytłoczenie, nadruk lub naklejka „NIE WRZUCAĆ 

GORĄCEGO POPIOŁU”, 

 pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, 

zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego 

na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz 

niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie 

powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków 

 dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 

 

b) Pojemniki na odpady o pojemności  120 L lub 240 L do selektywnego zbierania 

wybranych frakcji (szkło, plastik/metal, papier, bioodpady) 

 

 pojemnik na odpady stałe, zamykany klapą 

 używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o 

wysokiej gęstości, w kolorze zgodnym z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska w 

sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

z dn. 29.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) 

 przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i 

wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające 

listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne 

 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, 

osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi 

 podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym 

 posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej 

 tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika 

 wykonanie pojemnika potwierdzone certyfikatem o spełnieniu normy  PN-EN 840 

oraz RAL GZ 951/1(dołączyć certyfikat) 

 pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, 

zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego 



  

na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz 

niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie 

powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków 

 oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów 

 dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 

c) Pojemniki o pojemności 770 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji 

(plastik/metal, papier) 
 

 używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o 

wysokiej gęstości lub metalowe ocynkowane lub z siatki ocynkowanej, w kolorze 

zgodnym z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r.  

 pojemnik czterokołowy, przystosowany do rozładunku mechanicznego zarówno 

konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe 

śmieciarki, 

 pojemnik zamykany klapą (pokrywą), dopuszczalne otwory wrzutowe w klapie 

umożliwiające bezpośrednie wrzucenie pojedynczych odpadów bez konieczności 

otwierania całej pokrywy, klapa wyposażona w ogranicznik otwarcia 

uniemożliwiający jej wyrwanie przy maksymalnym otwarciu 

 pojemniki muszą spełniać normę  PN-EN 840 

 pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, 

zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego 

na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz 

niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie 

powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków 

 oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów 

 dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 

 

d) Pojemniki o pojemności 1100 L na odpady zmieszane 

 

 używane pojemniki metalowe ocynkowane 

 konstrukcja pojemników dostosowana do rozładunku przez samochodowe śmieciarki 

wyposażone we wsyp mechaniczny, 

 pojemniki czterokołowe obrotowe, z możliwością blokady przednich kół, ze 

wzmocnionym zawieszeniem kół 



  

 konstrukcja wzmocniona (przednia i tylna ściana oraz dno pojemnika), dopuszcza się 

zarówno gładkie jak i karbowane ściany pojemników 

 pojemniki wyposażone w uchwyty umożliwiające podniesienie pokrywy oraz 

przemieszczanie całego pojemnika, poszczególne elementy pojemnika, pokrywy, 

zawiasów, kół i bocznych uchwytów powinny uwzględniać obciążenia powstające 

podczas mechanicznego opróżniania pojemnika 

 pojemniki zamykane pokrywą płaską, z dwoma klapkami w pokrywie lub pokrywą 

półokrągłą. Pokrywa samoczynnie otwiera się podczas wysypu zawartości pojemnika 

 pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840 

 pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, 

zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego 

na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz 

niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie 

powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków 

 oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów 

 dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 

 

 Pojemniki powinny być dostarczone w następujących kolorach i pojemnościach: 

 czarny / grafitowy 240 L – 4770 szt 

 zielony 120 L – 4 szt 

 zielony 240 L – 31 szt 

 brązowy 120 L – 5 szt 

 brązowy 240 L – 33 szt 

 niebieski 240 L – 4 szt 

 niebieski 770 L – 31 szt 

 żółty 240 L – 4 szt 

 żółty 770 L – 31 szt 

 metalowy ocynkowany 1100 L – 53 szt 

 

Kolory zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 

19). 

Pojemniki w kolorze zielonym, żółtym i brązowym przeznaczone na odpady z tzw. „zbiórki 

selektywnej”. 

 

 

 

 

 



  

§2 

Realizacja umowy 

 

1. Wykonawca dostarczy pojemniki o określonej pojemności i kolorystyce pod wskazane 

przez Zamawiającego adresy (zgodnie z Załącznikiem nr 3) w terminie 21 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

2. Dostawa pojemników pod wskazane adresy odbywać się będzie w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego, który dokona oceny stanu technicznego pojemników. Na tej 

podstawie sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

3. Za termin zakończenia dostawy uważa się datę wynikającą z końcowego protokołu 

odbioru, potwierdzającego dostarczenie wszystkich pojemników na odpady komunalne do 

mieszkańców Gminy Kłobuck zgodnie z opisem w §1 tj. całości opisanej dostawy 

stanowiącej Przedmiot umowy wraz z wymaganymi atestami i certyfikatami, oraz 

dokumentami gwarancyjnymi i serwisowymi. 

4. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy i rozładunku 

pojemników ponosi Wykonawca. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe  w wysokości……………………………………………................... zł brutto, 

(słownie…....................................................................),  

w tym podatek vat w wysokości ……………….……………………………. zł 

(słownie…....................................................................),   

które będzie wypłacone na wskazany w pkt. 3 rachunek bankowy.  

2.  Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego. Podstawą wystawienia faktury jest    

     sporządzenie końcowego protokołu odbioru (podpisanego przez obie strony) wszystkich    

     opisanych w przedmiocie umowy pojemników na odpady komunalne oraz dostarczenie    

     Zamawiającemu wymaganych dokumentów tj. atestów i certyfikatów, oraz dokumentów    

     gwarancyjnych i serwisowych. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad możliwych do usunięcia, rozliczenie   

      nastąpi po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

4. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazanym w fakturze w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT po dokonanym końcowym odbiorze. 

Numer konta Wykonawcy: …………………………………………………………… . 

5. Nabywcą faktury jest : Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, NIP 574-

205-53-06, Odbiorca: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck 

6. Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 

wyniku realizacji umowy. 

8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją dostawy. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów wyprodukowania i 



  

dostawy pod adresy wskazane przez Zamawiającego, oraz wszystkich innych 

wydatków niezbędnych do poniesienia przy realizowaniu Przedmiotu umowy na 

warunkach określonych Umową. Pominięcie lub nieuwzględnienie w kwocie 

wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu 

Umowy na warunkach określonych niniejszą umową, stanowi element ryzyka 

Wykonawcy i nie skutkuje zwiększeniem Wynagrodzenia.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany 

stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana podatku VAT nastąpi na podstawie 

aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy. 

10. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT 

wskutek zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, to skutki finansowe 

wynikające z powyższego zostaną uwzględnione przez Strony, po uprzednim 

wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych zmian w tym zakresie. 

 

§ 4 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości. 

 

1. Okres gwarancji na dostawy objęte zakresem niniejszej Umowy wynosi ….  miesięcy 

licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu Umowy.  

2. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia w terminie niezwłocznie uzgodnionym z Zamawiającym wad w przedmiocie 

Umowy,  

2) przystąpienia do usunięcia wad i usterek w ciągu 7 dni, od pisemnego lub faksowego 

powiadomienia przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach, 

3) pokrycia kosztów - udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem - poniesionych 

przez Zamawiającego, w przypadku powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej,  

w razie nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym w pkt. 1,  

bez utraty praw wynikających z rękojmi lub gwarancji, 

4)  obniżenia umówionego wynagrodzenia w razie stwierdzenia, iż wady  

nie da się usunąć. 

3. Okres gwarancji będzie wydłużony każdorazowo o czas usuwania wad i usterek. 

 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1 .  Naprawy gwarancyjne realizowane będą w punkcie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. W  przypadku wystąpienia wad, których nie da się usunąć lub naprawić lub w 

przypadku wystąpienia tej samej wady lub uszkodzenia po raz trzeci w okresie gwarancji 

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wymienić wadliwe pojemniki na nowe, 

wolne od wad. 



  

3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu usunięcia wad i usterek pojemników będzie 

musiał zabrać je od Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe pojemniki i 

dostarczy je po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność. 

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Strony oświadczają, iż Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości:............................ PLN, stanowiącej 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie 

i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń 

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:  

a) 70% wartości zabezpieczenia tj. kwota w wysokości .................... PLN zostanie 

zwrócona lub zwolniona  w terminie do 30 dni od dnia sporządzenia protokołu 

końcowego odbioru wszystkich opisanych w przedmiocie umowy pojemników na 

odpady komunalne oraz dostarczenie Zamawiającemu wymaganych  dokumentów tj. 

atestów i certyfikatów, oraz dokumentów gwarancyjnych i serwisowych.  

b) 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota w wysokości .................... PLN zostanie 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady. Zwrot lub zwolnienie tej części zabezpieczenia nastąpi najpóźniej do 15 dni od 

daty podpisanego protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Za termin 

odbioru „ostatecznego” uznaje się upływ terminu gwarancji.  

 

§ 7 

Kary umowne, odszkodowanie 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)   za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

b)   za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu, 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

c)   za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

następnego dnia od upływu terminu na przystąpienie do usunięcia wad, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 Umowy; 

d)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                        

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

e) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                   

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej podpisania w  wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 



  

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                    

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

g) za każdy dostarczony pojemnik  niespełniający warunków określonych w niniejszej 

umowie w szczególności: brudny, niesprawny technicznie, pęknięty w kwocie 50,00 zł 

(słownie pięćdziesiąt złotych 00/100). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 

dostarczenia w kolejnym dniu roboczym pojemnika spełniającego wymagania 

Zamawiającego. Powyższa kara może zostać zastosowana wielokrotnie;  

h) za przekroczenie terminu wyznaczonego na dostarczenie Zamawiającemu 

dokumentów określonych w pkt 2.4 i pkt. 2.5  ust. 2 rozdziału XIV Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w wysokości 500 zł, za każdy dzień przekroczenia 

odrębnie dla każdego z dokumentów. 

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

odszkodowania uzupełniającego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z 

przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie kar umownych należnych 

Zamawiającemu z Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy 

5. W przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy a przerwa trwa dłużej niż 3 dni, Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o powyższych 

okolicznościach.  

6. W przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 

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

zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od 

dnia dowiedzenia się o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

7. W przypadku gdy Wykonawca realizuje zadanie przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z umową i pomimo wezwania do zmiany sposobu realizacji zadania – nie 

zmienia tego sposobu Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie                       

7 dni od dnia dowiedzenia się  o powyższych okolicznościach.  

8. W przypadku gdy zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o powyższych 

okolicznościach.  

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług 

Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  



  

2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów 

prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za 

własne.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz Wykonawcy wymagalnego 

wynagrodzenia. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub 

dalszymi podwykonawcami nie stanowią przedmiotu niniejszej umowy i będą 

realizowane na podstawie odrębnych umów pomiędzy Wykonawcą  a podwykonawcą 

lub dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do      

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w 

stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki 

uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; 

b) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu. 

c) zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy      

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie,      

dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony                            

i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej     

zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia     

powyższego obowiązku, pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres,     

będzie uznane za doręczone skutecznie, z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym     

awizowaniu. 

5. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej      

kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego      

porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby     

Zamawiającego. 



  

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie      

przepisy ustawy: kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy mające       

związek z przedmiotem Umowy. 

7. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji      

niniejszej Umowy jest język polski. 

 

§ 10 

1. Przedstawicielami Stron są, ze strony Zamawiającego ……………………………… , 

ze strony Wykonawcy: ….......................................... . 

 

§ 11 

1. Umowa została sporządzana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 

dwa egz. dla Zamawiającego. 

2. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są: 

 Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

 Załącznik Nr 2 – oferta Wykonawcy; 

 Załącznik Nr 3 – wykaz posesji zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck; 

 Załącznik Nr 4 – certyfikaty potwierdzające spełnienie norm PN-EN 840, RAL GZ 

951/1; 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca  
 

 

 

 

 

 

 

 


