UMOWA Nr ......................../2014
(projekt)
zawarta w dniu ........... 2014 r. w Czeremsze, pomiędzy Gminą Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240
Czeremcha, NIP 6030000203, REGON 050659237
reprezentowaną przez:
…………………………… – Wójta Gminy Czeremcha
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a ............................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
.............................................................................
o następującej treści:
§1
1. Podstawą zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu
................... 2014 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.
2. W ramach zadania pod nazwą ,,Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha”, Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres usług zgodny ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Umowa obejmuje wykonanie następującego zakresu usług:
1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych powstających na
zamieszkałych nieruchomościach jednorodzinnych na terenie Gminy Czeremcha, gromadzonych w
pojemnikach. Częstotliwość – 1 raz na miesiąc.
2) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych powstających na
zamieszkałych nieruchomościach wielorodzinnych na terenie Gminy Czeremcha, gromadzonych w
pojemnikach. Częstotliwość – 2 razy na miesiąc.
3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na zamieszkałych
nieruchomościach jednorodzinnych na terenie Gminy Czeremcha, gromadzonych selektywnie w
workach oraz powstających na zamieszkałych nieruchomościach wielorodzinnych na terenie Gminy
Czeremcha, gromadzonych selektywnie w pojemnikach, obejmujących następujące frakcje:
- tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe;
- papier i tekstylia;
- szkło białe i kolorowe.
Częstotliwość – 1 raz na miesiąc.
4) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zielonych powstających na zamieszkałych
nieruchomościach jednorodzinnych na terenie Gminy Czeremcha, gromadzonych selektywnie w
workach. Częstotliwość – 2 razy w roku, w zależności od potrzeb.
5) Odbiór i zagospodarowanie popiołu, żużlu, powstających na zamieszkałych nieruchomościach
jednorodzinnych na terenie Gminy Czeremcha. Częstotliwość – 1 raz w miesiącu z miesiącach
październik – kwiecień, w zależności od potrzeb.
6) Ustawienie pojemników na odpady zielone oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
zielonych powstających na zamieszkałych nieruchomościach wielorodzinnych na terenie Gminy
Czeremcha – po zgłoszeniu zapotrzebowania przez zarządcę nieruchomości.
7) Wyposażenie nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie jednorodzinnej w worki na:
- tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe;

- papier i tekstylia;
- szkło białe i kolorowe,
- odpady zielone,
- popiół, żużel.
8) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Czeremsze, na zgłoszenie Zamawiającego, co najmniej 1 raz w roku,
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obejmujących następujące rodzaje odpadów:
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte opony,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe,
- papier i tekstylia,
- szkło białe i kolorowe;
oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub
unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu
dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dane ilościowe dotyczące wykonania usługi:
1) ilość miejscowości – 12,
2) ilość gospodarstw domowych objętych zbiórką odpadów (stan na 31.10.2014 r.) – 1 041 (w tym 9
wspólnot mieszkaniowych i 1032 jednorodzinne),
3) produkcja odpadów w okresie 12-miesięcznym przez ogół mieszkańców – 430 Mg (wyliczenia na
podstawie Sprawozdania Wójta Gminy Czeremcha z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2013 rok),
4) ilość worków w okresie objętym zamówieniem (12 m-cy):
• żółte na odpady z tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych
12 x 318 szt. = 3 816 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%),
• niebieskie na odpady z papieru oraz tekstylia
12 x 318 szt. = 3 816 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%),
• zielone na odpady ze szkła
12 x 318szt. = 3 816 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%),
• szare na popiół, żużel
7 x 318 = 2 226 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%),
• brązowe na odpady zielone
2 x 318 = 636 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%).
5. Worki nie wykorzystane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy poza zakresem przewidzianej
tolerancji ilościowej podlegają zwrotowi Zamawiającemu.
6. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem z których odbierane będą odpady komunalne
zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy.
§2
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów: po
podpisaniu umowy, nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., z tym że wyposażenie
nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów powinno nastąpić w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia
świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
§3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów
składających się na umowę i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2) Niezwłoczne przekazywanie informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zapytania.
3) Przestrzeganie poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, w
szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie
może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla
wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych
lub marketingowych.
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4) Poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody w przypadkach
zawinionych.
5) Bieżące sprzątanie dróg dojazdowych ze wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku
prowadzonych usług przez Wykonawcę i jego podwykonawców, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę.
6) Wykonywanie wszystkich usług objętych umową, jeżeli jest to możliwe, w taki sposób, aby nie
zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich.
7) Zapewnienie dysponowania wszelkim potencjałem technicznym (w tym oznakowanym sprzętem
mechanicznym) i logistycznym potrzebnym do należytego wykonania przedmiotu umowy.
8) Posiadanie w całym okresie realizacji niezbędnych, aktualnych uprawnień, zezwoleń i umów w celu
wykonania przedmiotu umowy.
9) Uzyskanie nowych wpisów, zezwoleń lub umów oraz przekazanie kopii tych dokumentów
Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień
wynikających z zezwoleń lub wygaśnięciem umów pod rygorem odstąpienia od umowy objętej
niniejszym zamówieniem.
10) Odbieranie odpadów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę, z którym Gmina
Czeremcha zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wykonawca
będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na
ogólnie dostępnej stronie internetowej, a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany
przekazywać właścicielom nieruchomości podczas odbioru odpadów
§4
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom, części zamówienia wymienionej w ofercie
Wykonawcy na warunkach niżej opisanych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami umowy i przepisami obowiązującego
prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami
Kodeksu cywilnego.
5. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z
podwykonawcą wraz z projektem umowy z podwykonawcą,
2) W terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie
zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy,
3) Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej
umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,
4) W przypadku odmowy określonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z
podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i
przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do
7 dni od daty jej zawarcia.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami przez Wykonawcę
bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie
Wykonawcę.
8. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 14
dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi
sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.
9. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz
aneksów do umów z podwykonawcami.
10.Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
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wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego
oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w
takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odsunięcia od wykonywania czynności związanych z
realizacją umowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje
zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.
11.Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu prac przewidzianych do wykonania,
2) terminów realizacji,
3) wynagrodzenia i terminów płatności,
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
12. Wraz z wystawieniem faktury za wykonaną usługę wykonawca zobowiązany będzie złożyć
oświadczenie o uregulowaniu należności za usługi wykonane przez podwykonawców.
13. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części prac.
14. Zlecenie przez Wykonawcę części prac podwykonawcom bez wymaganej zgody Zamawiającego może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§5
1. W trakcie realizacji umowy osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
2. W trakcie realizacji umowy osobami do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:
1) ………………………......………………………………………………………….………..
2) ………………………………………………………………………………………………..
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze objętym przedmiotem zamówienia
wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów
obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z
2012 r. poz. 645).
2. Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz.U. z 2012 r. poz. 676).
3. Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na podstawie sprawozdania,
o którym mowa w § 7 Umowy.
§7
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań, kart przekazania odpadów i
informacji.
§8
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy
wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:
………………………………... zł netto ............................., podatek VAT .....%.........................zł,
.............................................zł brutto.
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słownie brutto……………………………….........…....................................................……………
3. Wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc świadczenia usługi
wynosi:……………….. zł netto, podatek VAT.....% ......................zł, ...............................zł brutto
słownie brutto …………………………………………........................................………….....……
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca
świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego
faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 4.
6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez
Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub
noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
7. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty wymagalnej, Wykonawca ma prawo
dochodzić odsetek ustawowych.
8. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem
płatności Wykonawcy.
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł + obowiązująca stawka
podatku VAT za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi odbierania i
zagospodarowania odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ujętych w
przekazanym Wykonawcy wykazie nieruchomości, w szczególności za naruszenie terminu odbioru
odpadów określonych w harmonogramie, za wyjątkiem sytuacji, gdy niewykonanie usługi było
uzgodnione z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł + obowiązująca stawka
podatku VAT za każdy przypadek uzasadnionej reklamacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar naliczonych Zamawiającemu przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu,
frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) i/lub nieosiągnięcia
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
4 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
(całkowitej ceny oferty brutto).
5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę, z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
(całkowitej ceny oferty brutto).
6. Zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do
zapłaty określającego ich wysokość.
7. Zamawiający może dokonać potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
zastrzeżonych, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
Cywilnym.
§ 10
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy obejmuje w szczególności terminowe wykonywanie
obowiązków umownych oraz roszczenia o szkody powstałe na skutek niewykonywania lub nienależytego
wykonania umowy oraz zapłatę kar umownych.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny oferty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 niniejszej
umowy tj. ..........................…… zł.
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3 Zamawiający dopuszcza wszystkie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
określone w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przez Wykonawcę do dnia podpisania
umowy z Zamawiającym, a dowód jego wniesienia należy przedłożyć Zamawiającemu w tym samym
terminie.
5 Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Nr 69 1020
1332 0000 1202 0037 4827.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może
wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę sprawozdania i
informacji.
7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 11
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca narusza w
sposób istotny postanowienia umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być złożone w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę rozwiązania.
2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:
1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy,
2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy,
3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 3 dni,
4) niewykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan
likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym
przedsiębiorstwem,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie
egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy.
7) nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Warunkiem rozwiązania umowy przez Zamawiającego w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 1-4 jest
uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu
dodatkowego 3 dniowego terminu.
4. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
5. Wykonawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia jeśli Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60
dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa
wystawił fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania
zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności
rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.
§ 13
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych okolicznościami, za które Wykonawca
nie odpowiada,
3) zmiany stawki podatku VAT
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
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4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszenia działalności,
6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
§ 14
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy
terytorialnie dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
Zamawiającemu oraz jeden egzemplarz Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
.......................................

WYKONAWCA
.........................................
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