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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

UMOWA /projekt/ 
  
 
zawarta w dniu .............. 2022r. w Żywcu, w wyniku przeprowadzonego postępowania                   

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp,  

pomiędzy: 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu z siedzibą przy ul. Kabaty 2,  wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy                           

w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000094136, NIP: 553 10 00 805 , REGON: 070453336, nr BDO: 000011870. 

reprezentowaną przez: 

1. Jerzego Klisia – Prezesa Zarządu 

zwaną w treści umowy: „Zamawiającym”, 
a:  

......................................................................... z siedzibą w ......................................,wpisaną do 

............................................... w ....................................... pod nr..........................................,                         

NIP: ......................., REGON: ................, nr BDO: .............................................. 

reprezentowaną przez: 

1. ......................................................... 

zwaną w treści umowy: „Wykonawcą”, 
 

 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w dniu ........09.2022r. w trybie ustawy z dnia                    

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 tj. z późn. zm.) – 

zastosowany tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się realizacji zadania pn. „Usługa transportu 

odpadów z BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. do wskazanej instalacji”. 

 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi transportu następujących 

rodzajów odpadów: 

a) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) - w ilości ok 7 700 Mg, 

z zakładu Zamawiającego tj. BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o., zlokalizowanego przy                        

ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec na wskazaną instalację należącą do PreZero Recycling 

Południe Sp. z o. o., zlokalizowaną pod adresem: 44-194 Knurów, ul. Szybowa 44. 
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy                      

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 tj., z późn. zm.) i innymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności do prowadzenia ewidencji odpadów.  

2. Zamawiający zastrzega, że w §1 podane są ilości prognozowane. W związku z tym 

Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości 

odpadów do transportu.  

3. Rozliczenie następować będzie powykonawczo na podstawie ilości wykonanych kursów. 

4. Odległość pomiędzy BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. a instalacją w 44-194 Knurów,                    

ul. Szybowa 44 wynosi ok. 90 km (w jedną stronę), czas przejazdu: ok. 2  godziny                  

(w jedną stronę). Odległość przyjęta do rozliczeń: Żywiec–Knurów–Żywiec                            

- 180 km. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany instalacji docelowej w trakcie 

trwania umowy zawartej w Wykonawcą, wówczas do rozliczeń zostanie przyjęta 

podana w ofercie stawka za 1 km pomnożona przez odległość do instalacji 

docelowej /w obie strony/ zgodnie z § 5 umowy. 

5. Wykonawca powinien posiadać zdolność przetransportowania ok. 70 Mg dziennie.  

Zamawiający zakłada transport odpadów samochodami ciężarowymi:  

1) typu ciągnik siodłowy z naczepą (dalej zwanym „zestawem) 

1) naczepa musi być wyposażona w ruchomą podłogę; 

2) naczepa musi być otwierana z tyłu; 

3) naczepa musi mieć pojemność nie mniejszą niż 92 m3; 

4) wysokość naczepy nie może być wyższa niż 4 m; 

5) minimalna ładowność zestawu wynosi 24 Mg; 

2) typu hakowiec wraz z zestawem 2 kontenerów o poj. 33 - 40 m3 każdy o łącznej 

min. ładowności 20 Mg /zestaw 

Konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem 

przewożonych odpadów oraz musi minimalizować oddziaływanie czynników 

atmosferycznych na odpad; 

6. Załadunek odpadów na terenie BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. odbywać się będzie przez 

pracownika i sprzętem Zamawiającego, na koszt Zamawiającego.  

7. Wszystkie kursy podczas wyjazdu będą ważone na wadze w zakładzie Zamawiającego 

przez pracownika obsługi wagi. Załadunek możliwy będzie w godz. 7:00 - 14:00                             

w miejscu wskazanym przez operatora sprzętu.  

8. Zlecenie poszczególnych transportów odbywać się będzie pocztą elektroniczną na e-mail 

Wykonawcy: ......................... maksymalnie ........ godzin przed koniecznością 

przetransportowania odpadów, z podaniem ich ilości.  

9. Transport odpadów powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi w zakresie transportu i gospodarki odpadami oraz zgodnie z wymaganiami                     

w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi,                                    

w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów,                 

w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. 

10. Wymagania dla transportu odpadów: 

1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów        

i przekazać je posiadaczowi odpadów, o którym mowa w § 1; 
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2) transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie 

poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych 

rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym 

procesie; 

3) transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się 

odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, 

oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową; 

4) transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie 

czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne 

oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi; 

11. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitorować obowiązujące 

przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.  

Kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany 

posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO wystawienia karty 

przekazania odpadów (KPO), umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie 

przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym (co wynika z art. 69 ust. 1a ustawy o 

odpadach). Natomiast w przypadku karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) 

obowiązek ten reguluje art. 71a ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym kierujący środkiem 

transportu, którym transportowane są odpady komunalne do posiadacza odpadów 

prowadzącego zbieranie odpadów komunalnych lub przetwarzanie odpadów 

komunalnych, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie 

wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie 

przekazania odpadów komunalnych ze stanem rzeczywistym. 

BDO umożliwia posiadanie wygenerowanego potwierdzenia wystawienia KPO lub 

KPOK na urządzeniu mobilnym w postaci pliku pdf lub papierowego wydruku                             

z systemu. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne uprawnienia do prowadzenia działalności                               

w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem poprzez uzyskany 

wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

(BDO) pod numerem:................................................. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego                

o jakichkolwiek zmianach w zakresie, o jakim mowa z zdaniu pierwszym.  

2. W przypadku utarty uprawnień na transport odpadów w zakresie opisanym w ust. 1, 

Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,                            

a Wykonawca nie będzie dochodził z tego powodu jakichkolwiek roszczeń względem 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca odpowiada za transport i rozładunek odpadów, a także za utratę, 

uszkodzenia i ubytek odpadów oraz za przypadkowe wystąpienie wymienionych 

następstw, od rozpoczęcia transportu do zakończenia rozładunku potwierdzonego 

stosownym dokumentem posiadacza odpadów. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie przepisów prawa, w tym w szczególności 

przepisów prawa o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie 

pracy kierowców, prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Jeżeli pomimo 

naruszenia przepisów przez Wykonawcę konsekwencje naruszenia będą obciążały także 
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Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego spod 

nałożonych obciążeń, a jeżeli z przyczyn natury prawnej nie będzie to możliwe do 

pokrycia powstałego obciążenia w majątku Zamawiającego.  

 

 

§ 4 

1. Wykonawca każdorazowo dokona odbioru odpadów zachowując czas reakcji 

wynoszący .......... godzin, zgodnie z ofertą. 

2. Realizacja usługi będzie następowała zgodnie z wewnętrznymi potrzebami 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych                          

w stosunku do ewentualnych podwykonawców i odpowiada za terminowość wykonania 

usługi. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, 

które wykona przy pomocy podwykonawców.  

4. Minimalna waga odpadów do wywiezienia przez Wykonawcę nie będzie niższa 

niż 70 % ilości określonej w SWZ w przypadku odpadów o kodzie 20 03 01                        

z zastrzeżeniem zapisów § 6.  

 

 

§ 5 
1. Strony ustalają, że łączna kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji usługi objętej umową, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:  

.............................. złotych (netto), słownie: ....................................................złotych 
00/100 (netto) 

plus podatek VAT (23%) czyli .........................  złotych,  

tj.  ......................... złotych (brutto),  

  słownie: ...........................................................................................złote 00/100 (brutto). 

2. Wykonawca nie może uważać kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określonej w pkt. 1, jako wynagrodzenia, które otrzyma z tytułu realizacji umowy. 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistego zakresu                    

i rozmiaru wykonanej usługi. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia 

wobec Zamawiającego z tytułu nieosiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia w kwocie 

określonej w pkt. 1 w okresie realizacji umowy 

3. Do rozliczenia strony będą przyjmowały cenę jednostkową za 1 km zawartą w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden kurs stanowi iloczyn ceny jednostkowej za 1 km                  

i długości trasy  do wskazanej instalacji docelowej w km /w obie strony/. 

5. Okres rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Miesięczne wynagrodzenie 

Wykonawcy stanowi iloczyn wynagrodzenia Wykonawcy za jeden kurs i liczby 

ukończonych kursów w danym miesiącu kalendarzowym. 

6. Wykonawca będzie wystawiał fakturę w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. 

7. Termin płatności wynosi ........... dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez Zamawiającego. 

8. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy o nr: 

....................................................................................., wskazany w fakturze. 

9. Za dzień zapłaty Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 6 

1. Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy od daty podpisania. 

2. Poza przypadkiem opisanym w § 3 ust. 2 umowy oraz przypadkami wynikającymi                          

z przepisów Kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) gdy Wykonawca naruszy którekolwiek z postanowień § 3 umowy, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, chyba że 

Wykonawca naruszył przepisy prawa - wówczas Zamawiający może wypowiedzieć 

umowę bez wezwania; 

2) wielokrotnej (co najmniej trzykrotnej) zwłoki Wykonawcy w realizacji 

transportu odpadów ponad terminy wynikające ze zobowiązania odbioru,                       

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy przekraczającej 5 dni kalendarzowych od 

zgłoszenia odbioru odpadów. 

3. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym i art. 456 Pzp Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu. 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany 

nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub nie kontynuuje świadczenia usługi bez 

uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

4. Odstąpienie /wypowiedzenie/ od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia /wypowiedzenia/ od umowy Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

 

§ 7 

Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

• Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 3% 

wynagrodzenia umownego (brutto). 

• Za zwłokę w wykonywaniu usługi odbioru odpadów z przyczyn zależnych od Wykonawcy              

w wysokości 0,1 %  w wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki. 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

Ustala się, że obowiązującą formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych  

(art. 471 k. c. i następne). 
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2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne : 

• Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 3% wartości 

wynagrodzenia umownego (brutto). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia  okoliczności o 

których mowa  w art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych i zapisów §6 niniejszej 

umowy bez zapłaty kary umownej. 

3) Łączna suma kar nie może przekroczyć kwoty 27 000 złotych. 

 

 
§ 8 

W sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy do działania w imieniu Stron 

upoważnieni są: 

- ze strony Zamawiającego –............................, tel _____________, adres poczty elektronicznej: 

dzo@beskidzywiec.pl; 

- ze strony Wykonawcy - _____________, tel _____________, adres poczty elektronicznej: 

_____________. 

 
§ 9 

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

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

1) Dopuszcza się zmiany cen wyłącznie w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany odległości do instalacji docelowej (miejsca przyjęcia odpadów) – zmiana 

ceny za kurs bez zmiany stawki za 1 km, 

o wartość wynikającą z tych zmian na podstawie aneksu do umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub 

kilku z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej 

wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia:  

a) zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających 

wpływ na sposób realizacji umowy lub korzystania z usług przez Zamawiającego;  

b) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, jeśli zmiana ta wpływa na 

sposób wykonania usług przez Wykonawcę w tym zmiana instalacji docelowej 

(inne zmiany organizacyjne uważa się za zmiany nieistotnych postanowień 

umowy);  

2. Dokonanie zmian postanowień umowy jest możliwe, gdy zmiany tych postanowień nie 

stanowią istotnej zmiany zawartej umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (dalej: ustaw Pzp). Dokonanie zmiany postanowień Umowy jest 

możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w Dziale VII Rozdziale 3 ustawy Pzp 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej                             

z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

Wymogi dotyczące zatrudnienia 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności bezpośrednio przy 

realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Pzp, 

polegające na transporcie odpadów (transportujących odpady), jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy                 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).  

2) W trakcie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 

czynności.  

3) Najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania umowy, na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie przedłożyć do wglądu Zamawiającego 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zatrudnionych pracowników. 

Powyższy dokument powinien zawierać niezbędne informacje, jak: imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy, rodzaj 

umówionej pracy wraz z zakresem obowiązków pracownika oraz okres, na który umowa 

została zawarta. Pozostałe informacje zawarte w umowie o pracę Wykonawca zobowiązany 

jest zanonimizować przed ich udostępnieniem Zamawiającemu.  

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                    

o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł 

brutto za każdy rozpoczęty miesiąc zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niż 

stosunek pracy – w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów lub 

wyjaśnień potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

na pełen etat, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1) 

czynności.  

 
§ 11 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku udostępniania danych 

osobowych Strony postępować będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi                          

z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie 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, zwane dalej „RODO”. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało 

wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

przepisów RODO, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które 

zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie 

administratora danych.  
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4. Wykonawca oświadcza, iż dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane 

przekazał oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO. 

5. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej 

Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny BESKID ZYWIEC                

Sp. z o.o. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: 

www.beskidzywiec.pl  Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej 

nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane BESKID ZYWIEC                          

Sp. z o.o. 

6. Wykonawca oświadcza, iż przekazywane przez niego dane osobowe mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej. 

 
 

§ 12 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać swoich praw wynikających                         

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron                       

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 

5. Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu, podejmą w dobrej wierze 

mediacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli okażą się one nieskuteczne, spór 

rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

_________________________   _________________________ 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy 
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