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UMOWA Nr ZP-262- 46/22 

„Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie  
z budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach” 

 (wzór) 
 

 
zawarta w dniu                       2022 r. w Siedlcach pomiędzy 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 

posiadającym NIP 821-20-75-194,  REGON: 000571501  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach – ………………………………………………….......... 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………
...…….…………………………………………………………………………………………………… 

posiadającym NIP: ……………………………..  REGON: …………………………………………. 

reprezentowanym przez: ……………………………- ………………………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

zwanych w dalszej części umowy „Stronami” 

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(ZP-261-46/22) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),  została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, transportu oraz 
zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie 
(segregowanych) z posesji Sądu Okręgowego w Siedlcach: 

a) przy ul. Sądowej 2 – pojemniki umiejscowione przy ul. B-pa Świrskiego 23 

b) przy ul. Kazimierzowskiej 31 

- zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji usługi przepisów 
prawa, w szczególności: 

a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), 



Wzór umowy – „Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie z budynków Sądu 
Okręgowego w Siedlcach”                                                                                                                                          Strona 2  

 

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), 

c) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973, ze zm.), 

d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), 

e) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi  
(Dz. U. z 2009 r., nr 104, poz. 868), 

f) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742), 

g) Uchwały nr X/118/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 8621). 

 

§ 2 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy dostarczy pojemniki na odpady  
i ustawi je w wyznaczonym miejscu, zapewniając prawidłowy dostęp w ciągu całego 
roku dla Zamawiającego oraz dojazd samochodu Wykonawcy, w celu wywozu 
odpadów zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewni pojemniki na odpady w stanie nieskorodowanym, 
nieuszkodzonym, posiadające zamknięcie oraz oznaczenie zgodnie z zaleceniem służb 
sanitarnych. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy. Koszt dostawy i wykorzystania 
pojemników przez cały okres trwania umowy wliczony jest w cenę usługi. 

3. Wykonawca zapewni załadunek odpadów tak, aby zapobiegać ich rozsypaniu.  
W przypadku rozsypania się odpadów podczas załadunku Wykonawca zobowiązuje 
się do ich uprzątnięcia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu technicznego pojemników 
i wymiany zużytych pojemników. Wymiana pojemników może również nastąpić na 
wniosek Zamawiającego. 

5. W przypadku określonym w ust. 4 Wykonawca dostarczy nowe pojemniki po 
uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminu wymiany. 

6. Wywóz odpadów przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie przez cały czas 
trwania umowy w sposób określony w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia 
i Harmonogramie określonym przez Zamawiającego. 

7. Wywóz odpadów odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko. 

8. Wykonawca na podstawie zgłoszenia Zamawiającego zapewni raz na kwartał możliwość 
odbioru odpadów w postaci: zużytego drobnego osprzętu elektrycznego (m.in. 
świetlówki, przedłużacze), baterii i zużytych tekstyliów. Zamawiający dostarczy w/w 
odpady po wskazaniu miejsca składowania.   

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązany jest  w szczególności do: 
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1) zapewnienia, aby odpady były gromadzone w odpowiednich pojemnikach i miejscu 
do tego wyznaczonym, 

2) nieumieszczania w pojemnikach odpadów, których zbieranie jest uregulowane  
w innych przepisach prawa, w tym w szczególności odpadów niebezpiecznych  
oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

3) zapewnienia dojazdu samochodu Wykonawcy do miejsc, w których ustawione  
są pojemniki. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) terminowe i rzetelne wywożenie odpadów, 

b) dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników, 

c) zastępowanie zużytych w sposób naturalny pojemników lub uszkodzonych 
pojemników nowymi, 

d) utrzymanie właściwego stanu sanitarnego pojemników, w tym ich mycie i dezynfekcja. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wywożenia ze swoich pojemników odpadów wg ustalonego harmonogramu, 

b) zapewnienie, aby w czasie pracy przy wywozie nie spowodowano zanieczyszczenia 
posesji, chodnika lub jezdni oraz ustawienia opróżnionych pojemników w miejscu 
gromadzenia odpadów, 

c) wywozu odpadów leżących luzem w wypadku gdy w wyniku nieterminowego 
wykonania usługi nastąpiło nagromadzenie odpadów obok pojemników. 

4. W przypadku niewywiezienia odpadów zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy.  

5. Reklamacje za nienależyte wykonanie usługi Zamawiający będzie przekazywał  
Wykonawcy e-mailem lub pisemnie na dane kontaktowe Wykonawcy wskazane w § 6 
ust. 2 umowy.  

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie 
użytkowania pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast Wykonawca 
odpowiada za stan techniczny i konserwacje prawidłowo użytkowanych pojemników. 

2. W przypadku niewłaściwego użytkowania pojemników przez Zamawiającego,  
ich dewastacji lub zaginięcia, w szczególności w sytuacji spalania odpadów  
w pojemnikach, składowania w nich substancji powodujących zniszczenie 
pojemników, Zamawiający ponosi koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych 
pojemników. 

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zaginione lub uszkodzone pojemniki  
w wysokości proporcjonalnej do stopnia zużycia pojemnika, którego czas amortyzacji 
określa się na okres 5 lat. Naprawa pojemników odbywać się będzie na koszt 
Zamawiającego tylko w przypadku uszkodzeń powstałych z jego winy oraz będących 
następstwem okoliczności, za  które  ponosi  odpowiedzialność. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania umowy posiadać 
wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie działalności objętej niniejszą umową,  
w tym do posiadania aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru 
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działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu 
miasta Siedlce, wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. -  
O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). 

5. W przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych prawem uprawnień i zezwoleń 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od 
umowy w okolicznościach określonych powyżej będzie wykonane poprzez pisemne 
oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia kiedy 
Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.  

6.  W  przypadku  utraty  zezwoleń, o których mowa w ust. 4 Wykonawca  jest zobowiązany  
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego, podając przyczynę ich utraty. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy będzie przysługiwać łączne szacunkowe 
wynagrodzenie brutto w kwocie: 

a) Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, bez prawa opcji 
wyniesie: …………………… zł brutto (słownie: …………………………………………), 

b) Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wraz z zakresem 
objętym prawem opcji wyniesie: ……………………………… zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………………………………………….), 

zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy co stanowi maksymalne zobowiązanie z tytułu realizacji niniejszej umowy,  
z zastrzeżeniem ust. 4 umowy.  

2. Ilości usług podane w Formularzu Ofertowym i Opisie przedmiotu zamówienia stanowią ilości 
szacunkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
będzie określona  w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres usług, zgodnie z cenami 
określonymi w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy miesiąc obowiązywania 
umowy będzie wyliczone na podstawie cen jednostkowych wynikających z Formularza 
Ofertowego Wykonawcy i ilości faktycznie zrealizowanych w danym miesiącu usług. Ceny 
jednostkowe brutto wskazane w Formularzu Ofertowym Wykonawcy nie podlegają 
zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Kwoty cen jednostkowych 
uwzględniają wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego 
wykonania niniejszej umowy. Obejmują spełnienie przez Wykonawcę wszystkich 
świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej umowie i w całości wyczerpują 
roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje względem Zamawiającego z 
tytułu należytego wykonania niniejszej umowy. 

4. PRAWO OPCJI: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 
w wysokości 10% wartości szacunkowej brutto zamówienia podstawowego  
tj. w  wysokości: ……………………………… zł brutto, zgodnie z Formularzem Ofertowym 
Wykonawcy. Prawo opcji zostanie zrealizowane przez jednostronne pisemne 
oświadczenie złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na 
zwiększeniu ilości pojemników na odpady lub na zwiększeniu częstotliwości wywozu 
odpadów na obu posesjach Sądu Okręgowego w Siedlcach. Prawo opcji realizowane 
będzie w terminie obowiązywania umowy tj. od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 
grudnia 2024 r. co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć 
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skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca 
zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, liczonym od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. W przypadku skorzystania 
przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia niniejszej umowy mogące mieć 
zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego 
prawem opcji. Prawo opcji określone powyżej jest wyłącznie uprawnieniem 
Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po 
stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści. 
Cena za odbiór każdego rodzaju odpadów będzie zgodna z ceną wskazaną w Formularzu 
Ofertowym Wykonawcy. 

5. Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości usług, od ilości określonej  
w Formularzu Ofertowym Wykonawcy i szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, nie 
może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego,  
w tym przede wszystkim roszczeń o wykonanie umowy w zakresie ilości szacunkowej, 
roszczeń odszkodowawczych jak również roszczeń o zapłatę kar umownych. 

6. Faktury za wykonaną usługę wystawiane będą raz w miesiącu z dołu, oddzielnie na 
poszczególne lokalizacje Zamawiającego. Informacja zawierająca nazwę i adres jednostki 
powinna być umieszczona na każdej z wystawionych faktur. 

7. Zapłata należności za wykonanie usług będzie regulowana przez Zamawiającego 
przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.  

8. Faktury VAT należy wystawiać na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 
Siedlce, NIP: 821-20-75-194.  

9. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10.  Faktury płatne będą przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: 
………………………., nr: ……………………………….., wymieniony w fakturze lub na 
inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze, umieszczony w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT.  

11.  Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć  
za czas opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone od kwoty, której wypłata 
nastąpiła z opóźnieniem. 

§ 6 

 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego 
będzie:………………….., tel:............................., e-mail:…………………………………………. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy  
będzie:………………….., tel:............................., e-mail:…………………………………………. 

3. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 druga Strona zostanie 
poinformowana e-mailem (skan). Zmiana dokonana w trybie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.  
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§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 
2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 

2. Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę 
istotnych warunków umowy, w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia w/w okoliczności. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w ciągu 30 dni od dnia powzięcia 
informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności. 

4. Zamawiający może ponadto od umowy odstąpić w przypadku: 

a) gdy Wykonawca, pomimo 2–krotnego zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń 
Zamawiającego,  nie wykonuje usług zgodnie z warunkami niniejszej umowy,  

b) gdy Wykonawca powierza osobie trzeciej wykonywanie usług objętych niniejszą 
umową bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

c) gdy Wykonawca narusza przepisy BHP i ppoż., pomimo 2–krotnego zgłoszenia 
pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, 

d) gdy Wykonawca uchybie obowiązkowi, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy, 

e) niewypłacalności Wykonawcy,  

f) zawieszenia działalności gospodarczej,  

g) cofnięcia lub utraty przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.),  

d) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź dokonania zajęcia 
lub obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego wykonywanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jej postanowieniami.  

6. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia 
rozwiązania umowy na skutek odstąpienia. Powyższe postanowienie stosuje się  
odpowiednio do wypowiedzenia umowy, w tym wypowiedzenia jej ze skutkiem 
natychmiastowym. 

7. Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
drugiej Stronie umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się 
o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

8. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.  

9. Odstąpienie od umowy lub jej  rozwiązanie wymaga zachowania formy pisemnej. 

§ 8 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 
wykonawcy. 

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku niezastosowania się 
Wykonawcy do określonego w zdaniu poprzedzającym wymagania, Zamawiający może 
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odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć mu karę 
umowną, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.    

3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także  
po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną  
mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także  
nieudostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych  w umowie o ile 
informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika 
 z obowiązujących przepisów lub orzeczeń sądowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego  
lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę,  Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości: 300,00 

zł (słownie: trzysta złotych, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego  
w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych, 00/100) za każdy przypadek naruszenia 
obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym 
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% łącznego 
szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy.  

4. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% łącznej wartości szacunkowej brutto 
umowy określonej w § 5 ust. 1 pkt a).  

5. Przewidziane w tej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy 
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub 
nieterminowego wykonania umowy. 

8. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty 
Zamawiającego lub osób trzecich. 

9. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 10 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  

1) W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i  usług VAT w czasie realizacji 
umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikającą ze zmiany tego podatku.  

2) Zmiana harmonogramu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych 
selektywnie z budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach. W takim przypadku nowy 
termin odbioru zostanie zaproponowany przez Stronę wnioskującą i przesłany do 
akceptacji drugiej Stronie.   

3)  Zmiana częstotliwości odbioru oraz ilości wywożonych odpadów (zwiększenie lub 
zmniejszenie) w poszczególnych lokalizacjach, w tym też możliwość całkowitej 
rezygnacji ze świadczenia usługi w stosunku do konkretnego rodzaju odpadów, które 
w trakcie trwania umowy przestaną być wytwarzane. Zmiana, o której mowa  
w zdaniu poprzedzającym zostanie dokonana na wniosek Zamawiającego skierowany 
do Wykonawcy.        

2.  Wszelkie zamiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.                                                                                                                              

 
§ 11 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jakie mogą wyniknąć  
na tle realizacji niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo  
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze Stron. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi; 

1)  Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1. 

2) Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia ……… - załącznik nr 2. 

 
 
…….………………………..…..    …............………………….. 

             (Zamawiający)                                                                     (Wykonawca) 
 
 
 
 
Dokonano kontroli wstępnej               Niniejszy wzór umowy  
Niniejsza umowa ma zabezpieczenie       zatwierdzam:  
finansowe. 
    
   
....................................................                                     ………………………………..      
         (Główny Księgowy)             (Zamawiający) 
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