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Załącznik nr 2b do SWZ 

Wzór Umowy 

UMOWA Nr ______________ 

zawarta w dniu _________________ w Czernikowie  

pomiędzy  

Gminą Czernikowo z siedzibą w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Słowackiego 12 

NIP: 879-24-66-869  REGON: 910866761 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Krasickiego – Wójta Gminy Czernikowo 

przy kontrasygnacie 

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej w treści niniejszej Umowy „Zamawiającym” 

a 

_______________________________________________________________________________ 

NIP: ____________________  REGON: ____________________ 

reprezentowanym(ą) przez 

____________________________ - _______________________________ 

zwanym(ą) dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą” 

Niniejsza Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na postawie ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. 

Zadanie pn. „Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo” jest 

dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Strony ustalają, że przedstawiony w ofercie zakres dostaw Wykonawca będzie wykonywał 

samodzielnie / przy udziale Podwykonawców
1
. 

(w przypadku zgłoszenia Podwykonawców obowiązywać będzie § 2 Umowy) 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych z realizacją dostawy 

pojemników na odpady, w ramach zadania pn. „Modernizacja systemu gospodarowania 

odpadami na terenie gminy Czernikowo” – Część nr 2 - Dostawa nowych pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Zakres przedmiotu Umowy składa się z zamówienia podstawowego (część gwarantowana) oraz 

z części objętej opcją: 

1) Podstawowy zakres przedmiotu Umowy (część gwarantowana) obejmuje dostawę 

pojemników: 

                                                           
1 

niepotrzebne skreślić 
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 na odpady zmieszane o pojemności 240 l - 2 460 szt. 

 na odpady zmieszane o pojemności 660 l - 6 szt. 

 na odpady zmieszane o pojemności 1100 l – 132 szt. 

 na szkło o pojemności 1100 l – 6 szt. 

 na tworzywa sztuczne o pojemności 1100 l – 6 szt. 

 na papier o pojemności 1100 l – 6 szt. 

 na szkło o pojemności 120 l – 1 050 szt. 

2) Część objęta opcją obejmuje dostawę pojemników na szkło o pojemności 120 l 

w szacunkowej ilości maksymalnie 1 150 sztuk. 

 skorzystanie przez Zamawiającego z opcji możliwe będzie po uzyskaniu środków 

finansowych umożliwiających realizację opcjonalnego zakresu zamówienia,  

 warunkiem uruchomienia opcji jest złożenie przez Zamawiającego, nie później niż 

w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania Umowy, pisemnego oświadczenia woli 

o skorzystaniu z opcji. Po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie mógł skorzystać 

z opcji,  

 w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tego tytułu,  

 rozliczenie przedmiotu Umowy objętego zakresem opcji nastąpi na podstawie ceny 

określonej w Formularzu Ofertowym,  

 postanowienia umowne odnoszące się do części gwarantowanej przedmiotu Umowy 

znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej opcją. 

3. Dostawa całego przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo lub partiami, przy czym całość 

w terminie wskazanym w § 4 ust. 1. 

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy spełnia wszystkie wymagania określone 

w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności wymagania określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, jest zgodny z ofertą złożoną przez Wykonawcę, posiada wszystkie wymagane 

prawem certyfikaty i atesty, a także spełnia wymagane standardy i normy, w tym w zakresie 

wymaganych warunków bezpieczeństwa i eksploatacji. 

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane pojemniki są nowe, stanowią jego wyłączną własność, są 

wolne od wad fizycznych oraz prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek 

innych obciążeń lub zabezpieczeń, a także nie toczy się jakiekolwiek postępowanie, którego są 

przedmiotem. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami objętymi zamówieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzględnił je w cenie 

ostatecznej, określonej w ofercie. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

8. Integralną częścią Umowy są: 

1) SWZ, 

2) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą. 

§ 2 

Podwykonawcy 
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1. Strony ustalają, iż przedstawiony w ofercie zakres dostawy Wykonawca będzie wykonywał 

samodzielnie, za wyjątkiem części zamówienia związanej z wykonaniem __________________, 

które Wykonawca powierza Podwykonawcom. 

2. Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawcy, zawierając umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Niezależnie od 

powyższego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych 

w zakresie podwykonawstwa.  

4. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może: 

a) dokonać zmiany Podwykonawcy; 

b) zrezygnować z udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia;  

c) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

d) powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pomimo niewskazania w ofercie 

części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonych przez siebie lub przez 

przedkładającego za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy 

o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy, poinformuje o tym Wykonawcę 

wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. d Umowy. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo z Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy i jej zmiany w terminie 

7 dni, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy 

bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowiązany) do żądania od 

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbędnych oświadczeń i dokumentów 

pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń Podwykonawców, w tym 

w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę zamówienia na dostawy. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. 
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13. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy. 

14. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10. W terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej 

informacji, Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, 

a także za jakość i terminowość dostaw przez nich wykonanych, jak za działania własne. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. 

18. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek 

części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy kwotę 

oraz pokryje wszelkie poniesione i udokumentowane przez Zamawiającego koszty z tym związane, 

tj. w szczególności koszty pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi prawnej. 

19. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom, 

mimo uprzedniej zapłaty za te dostawy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu 

zapłaconego wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym 

związanymi, w całości od Wykonawcy. 

20. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej 

wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia. 

21. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy muszą być zawierane na zasadach, 

o których mowa w niniejszym paragrafie. 

22. W przypadku wykonywania dostaw przez Podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy, będzie spełnienie wymogów określonych w § 7 

ust. 14 Umowy. 

§ 3 

Konsorcjum 
(paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

 

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za wykonanie przedmiotu 

Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeżeli jest wymagane). 

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia ___________ 202___ r. 

i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum wobec 

Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich partnerów 
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konsorcjum oraz do prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją Umowy jest 

______________________________________________________________________________ 

§ 4 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy – w ciągu __ dni od dnia podpisania Umowy tj. do dnia 

_________2022 roku.  

2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania przez obie Strony protokołu 

odbioru dostarczonych pojemników. 

§ 5 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca ma obowiązek, na własny koszt i ryzyko, dostarczyć skompletowane, gotowe do 

użytkowania pojemniki w miejsce wskazane przez Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny, 

ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Dostawa musi się odbyć w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach: 8:00 - 13.00 w obecności przedstawicieli Zamawiającego.  

Pod pojęciem „skompletowane, gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie pojemniki 

spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 

pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do 

wnętrza górnego pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze 

zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem pojemników czterokołowych. 

2. Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy oraz musi spełniać wymogi określone 

obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, być dopuszczony do obrotu 

handlowego i posiadać wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do 

stosowania na terenie Polski, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym, przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, z co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem rzeczywisty termin dostawy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy odbioru pojemników w przypadku braku 

wcześniejszego uzgodnienia terminu dostawy. 

4. Dostawa przez Wykonawcę pojemników będących przedmiotem Umowy nie jest równoznaczna 

z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy. 

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dostawy objętej przedmiotem 

Umowy jest protokół przekazania, podpisany przez obie Strony Umowy. Jeżeli dostarczone 

pojemniki posiadają braki lub wady możliwe do stwierdzenia w momencie przekazania, 

Zamawiający odmówi ich przyjęcia. 

6. Po przyjęciu dostawy Zamawiający przystąpi do weryfikacji merytorycznej – oceny stanu 

technicznego pojemników oraz zgodności parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami 

technicznymi określonymi w dokumentach zamówienia. Termin przeprowadzenia weryfikacji 

wynosi do 7 dni roboczych. Należy go liczyć od dnia podpisania przez Strony Umowy protokołu 

przekazania. 

7. Po dokonaniu weryfikacji Strony podpisują protokół odbioru dostawy objętej przedmiotem 

Umowy, jeśli dostawa nie zawiera wad lub braków. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeprowadzania weryfikacji wad lub braków w dostawie 

objętej przedmiotem Umowy, Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru, podając 

Wykonawcy pisemnie przyczyny odmowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od 

daty pisemnego powiadomienia. W takim przypadku za termin wykonania dostawy Strony 
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przyjmują termin, w którym Wykonawca przekaże pojemniki zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

10. Do odbioru poprawionego/uzupełnionego przedmiotu Umowy, postanowienia ust. 1 do 9 stosuje 

się odpowiednio. 

11. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu Umowy jest protokół 

odbioru podpisany przez obie Strony Umowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

12. Podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury końcowej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji dostarczonego 

przedmiotu Umowy sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych pojemników (zgodnie 

z wymogami SWZ), 

b) atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty. 

14. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostawy, aż do momentu protokolarnego przekazania 

przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 

15. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) odbiór zamówionego i dostarczonego przedmiotu Umowy; 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej Umowy. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe wobec 

osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

17. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia 

wierzytelności. 

18. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikających 

z Umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub 

Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia 

uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej 

(w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją 

wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub Podwykonawcy) 

wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności 

z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu 

wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna po uzyskaniu 

informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności 

z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi 

Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności. 

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczony przedmiot Umowy zgodnie 

ze złożoną ofertą w wysokości: 

 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 240 l - cena netto za 1 szt. - __________ zł; 

 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 660 l - cena netto za 1 szt. - __________ zł; 

 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100 l - cena netto za 1 szt. - __________ zł; 

 pojemniki na szkło o pojemności 1100 l - cena netto za 1 szt. - __________ zł; 

 pojemniki na tworzywa sztuczne o pojemności 1100 l - cena netto za 1 szt. - __________ zł; 
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 pojemniki na papier o pojemności 1100 l - cena netto za 1 szt. - __________ zł; 

 pojemniki na szkło o pojemności 120 l - cena netto za 1 szt. - __________ zł (zamówienie 

podstawowe); 

 pojemniki na szkło o pojemności 120 l - cena netto za 1 szt. - __________ zł (opcja). 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy (części gwarantowanej i części objętej opcją), z zastrzeżeniem 

ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości 

__________ zł brutto (słownie złotych: _________________________/100), z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług VAT w wysokości ____%, na które składa się wynagrodzenie za 

wykonanie: 

1) zamówienia podstawowego (części gwarantowanej) w wysokości __________ zł brutto 

(słownie złotych: ___________________________/100, 

2) części objętej opcją w wysokości __________ zł brutto (słownie złotych: ________________ 

__________/100). 

3. Ostateczne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy będzie ustalane 

jako suma ilości rzeczywiście odebranych przez Zamawiającego pojemników oraz ceny 

jednostkowej określonej w ust. 1 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania Umowy, w szczególności: wartość przedmiotu Umowy, koszty transportu, dostawy do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty gwarancji, ryzyko inflacyjne i inne czynniki 

mające lub mogące mieć wpływ na warunki realizacji Umowy i na wynagrodzenie. 

5. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach  postępowania o udzielenie zamówienia 

oraz niniejszej Umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu 

Umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych, określonych w ust. 1. 

7. W przypadku zmiany, w trakcie wykonywania Umowy, wysokości stawki podatku od towarów 

i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do aktualnie obowiązujących 

stawek. 

§ 7 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami 

wypłat dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie przedmiotu Umowy w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, z zastrzeżeniem, 

że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy 

w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy - do wysokości kwoty wkładu własnego 

określonego przez Gminę Czernikowo we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego będzie wyższa niż wartość zadania określona we wniosku o przyznanie 

pomocy złożonym przez Gminę Czernikowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, a wkład własny Gminy będzie wyższy niż zakładany we wniosku – 

Wykonawcy zostanie wypłacona zaliczka w wysokości 5% wartości określonej we wniosku 

o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
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Strategicznych. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji 

zamówienia na podstawie protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 

5. Zaliczka zostanie wypłacona po podpisaniu umowy i przedłożeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę faktury zaliczkowej z terminem płatności zaliczki do 21 dni od dnia wystawienia 

faktury Zamawiającemu. 

6. Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej 

zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu. 

7. Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w oparciu o fakturę końcową płatną w terminie 35 dni od 

dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, zgodnie 

z Promesą Wstępną dotyczącą finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, 

z zastrzeżeniem że w przypadku gdy wartość inwestycji będzie wyższa niż określona we wniosku 

o przyznanie pomocy Zamawiający dopuszcza rozliczenie końcowe zadania na podstawie dwóch 

faktur: 

1) faktury obejmującej kwotę dofinansowania, z terminem płatności 35 dni od dnia odbioru, 

2) faktury obejmującej wartość wkładu własnego pomniejszonej o wypłaconą zaliczkę, 

z terminem płatności do 30 dni od wystawienia faktury. 

8. Podstawę wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru przedmiotu Umowy, 

podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

9. Fakturę należy wystawić na Zamawiającego tj.  

Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, NIP: 879-24-66-869. 

10. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres 

płatności rozpocznie swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

11. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje 

się do wskazania na fakturze dokumentującej należne wynagrodzenie rachunku rozliczeniowego 

umożliwiającego Zamawiającemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

12. W przypadku płatności przy dokonywaniu których, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma charakter obligatoryjny, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu 

wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego umożliwiającego Zamawiającemu skuteczne 

dokonanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminów płatności, 

określonych w ust. 7, spowodowanego brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności lub brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 

14. W przypadku wykonywania dostawy przez Podwykonawcę warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy, jest dołączenie do faktury przedkładanej 

Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy (wraz z kopiami wszystkich dokumentów 

wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy 

z Podwykonawcą, co najmniej o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Załącznik 

nr 10). 

15. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 14 z kompletem dokumentów, 

stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie 

powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na 

zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem 

dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 
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§ 8 

Warunki gwarancji 

1. Na dostarczone pojemniki Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, liczony od dnia 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru całego przedmiotu Umowy. W sytuacji, gdy 

gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, 

obowiązuje gwarancja producenta. 

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów 

prawa dotyczących rękojmi za wady. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych. 

4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu Umowy usterki i wady 

oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania. 

5. W okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający powiadomi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 

30 dni od wykrycia (pisemnie lub pocztą elektroniczną) Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub 

wadach w dostarczonych pojemnikach. 

6. Usunięcie wad poprzez wymianę na nowy lub naprawę gwarancyjną realizowane będą w siedzibie 

Gminnego Zakładu Komunalnego, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo w terminie nie dłuższym niż 

7 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia reklamacji (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy). 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe pojemniki na nowe, wolne 

od wad w przypadku wystąpienia wad, których nie da się usunąć lub naprawić. Wykonawca 

dostarczy nowy pojemnik w miejsce wadliwego również w przypadku gdy wada wobec danego 

pojemnika zostanie zgłoszona drugi raz, choćby dotyczyła innego jego elementu. 

8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania przedmiotu 

Umowy do siedziby Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem wad lub usterek, których nie można 

usunąć w miejscu użytkowania, koszty przemieszczenia przedmiotu Umowy od i do 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. Przekazanie przedmiotu Umowy Wykonawcy na czas 

naprawy i jego odbiór musi nastąpić protokolarnie. 

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo od 

dnia dostarczenia pojemników do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub braku dołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 

11. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących 

przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1, 

powstałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy, liczonej odpowiednio dla części 

gwarantowanej i/lub części objętej opcją, w zależności od tego, której części dotyczy 

zwłoka w wykonaniu - za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji w wysokości 0,2% rzeczywistej wartości dostawy określonej w protokole 
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odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad (usterek), 

c) w przypadku nieuzasadnionego zerwania Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy, liczonej odpowiednio 

dla części gwarantowanej i/lub części objętej opcją, w zależności od tego, której części 

dotyczy odstąpienie. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń 

z tytułu rękojmi i gwarancji do dostaw dotychczas wykonanych. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie z Podwykonawcą, 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie z Podwykonawcą - za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

c) nieprzedłożenia, w terminie wynikającym z Umowy, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł 

(słownie złotych: pięćset) - za każdy dzień zwłoki, 

d) braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, w wysokości 

500 zł (słownie złotych: pięćset) – za każdy dzień zwłoki, 

e) dopuszczenia do wykonywania dostawy objętej przedmiotem Umowy innego podmiotu 

niż Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do jej wykonania 

zgodnie z zasadami określonymi Umową, w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć 

tysięcy) – za każdy taki przypadek. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy, liczonej 

odpowiednio dla części gwarantowanej i/lub części objętej prawem opcji, w zależności od 

tego, której części dotyczy odstąpienie. 

2. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeśli do niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub 

z powodu siły wyższej.  

3. Przez siłę wyższą rozumie się nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, których 

Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań. 

W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, 

trzęsienia ziemi itp.) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, 

ogłoszenie stanu klęski żywiołowej). Nie uznaje się za siłę wyższą w szczególności: 

1) strajków pracowników Stron, 

2) utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania; w szczególności za siłę wyższą nie 

uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych Wykonawcy 

przez instytucję finansową, 

3) trudności w pozyskaniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 

zobowiązania. 

4. W przypadku, gdy działanie siły wyższej może wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy, Strony 

pod rygorem utraty uprawnień obowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu 

okoliczności stanowiących siłę wyższą niezwłocznie w terminie jednego dnia od dnia, w którym 

dowiedzieli się o wystąpieniu siły wyższej bądź od dnia, w którym z zachowaniem należytej 

staranności winni stwierdzić jej wystąpienie. 
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5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 20% wysokości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2. 

Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od momentu, gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość wskazaną 

w zdaniu poprzednim. 

7. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Zmiany Umowy 

1.  Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany, chyba że z Umowa stanowi inaczej. 

2.  Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wyłącznie na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę i wynika 

tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 

2) zmiany Podwykonawcy uczestniczącego w realizacji Umowy, jeżeli Wykonawca określi go co 

do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z Podwykonawcy, 

3) udziału Podwykonawcy uczestniczącego w realizacji Umowy, w sytuacji, gdy Wykonawca nie 

przewidział jego udziału w treści oferty, 

4) zmiany zakresu podwykonawstwa, 

5) zmiany zakresu świadczenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu 

przedmiotu zamówienia, w tym okoliczności związane z COVID-19, 

6) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Zamawiający 

lub Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mogli przewidzieć i im 

przeciwdziałać, 

7) zmiany sposobu wykonania Umowy, wymuszonej okolicznościami związanymi z COVID-19, 

8) zmiany ustalania i dochodzenia kar umownych, w tym ich wysokości z uwzględnieniem 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, 

9) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność 

prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, 

10) zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostawy objętej przedmiotem 

Umowy, 

11) zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, 

wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu 

realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, 

wysokości wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 2 Umowy, lub terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 4 Umowy. W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzedzającym możliwa jest zmiana 

sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, w zakresie adekwatnym do 

przyczyny powodującej konieczność zmiany. 
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3.  Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy będzie możliwa w sytuacjach, gdy wystąpią 

przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, epidemie, warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające realizację dostawy – pomimo dołożenia przez Wykonawcę 

wszelkich starań, aby dostawa mogła zostać zrealizowana i zawiadomienia Zamawiającego o takiej 

sytuacji w terminie 7 dni od dowiedzenia się przez Wykonawcę o takiej sytuacji - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania 

przeszkody. 

4.  Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jednakże dopuszczalna jest 

zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia 

w przypadkach określonych w art. 455 tejże ustawy. 

5.  Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp podlega unieważnieniu. 

W takim przypadku stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą 

zmianą. 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1.  Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu Cywilnego Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez podania uzasadnionych 

przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie 

z wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 7 dni, 

b) Wykonawca nie zrealizował w terminie przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn, 

c) Wykonawca dostarczył przedmiot Umowy o niewłaściwych parametrach, uszkodzony lub 

niezgodny z warunkami SWZ, ofertą i niniejszą Umową,  

d) Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy pomimo wezwania Zamawiającego na 

piśmie z wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 7 dni na 

zaprzestanie naruszeń Umowy, 

e) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

wskazany w ofercie Wykonawcy lub Umowie, 

f) wystąpią przesłanki określone w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

g) zostanie ogłoszona upadłość, rozwiązanie lub likwidacja działalności Wykonawcy, 

h) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który uniemożliwia mu prowadzenie 

bieżącej działalności. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia odbioru zamówionego i dostarczonego przedmiotu Umowy, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

2.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonanej części Umowy. Okoliczność ta wyłącza możliwość dochodzenia przez 

Wykonawcę kar umownych lub odszkodowania. 

3.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4.  Odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych. 
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5.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać dokonane w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia przesłanek uzasadniających odstąpienie, jednakże nie później niż do końca okresu 

wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy. 

6.  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

§ 12 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich Administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

§ 13 

Wpływ COVID-19 na realizację zamówienia 

1.  Strony Umowy zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania się drogą 

elektroniczną o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie Umowy. 

2.   Do informacji, o której mowa w ust. 1 dołącza się oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

zaistnienie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na które powołuje się Strona 

Umowy. 

3.  Okoliczności, o których mowa w ust. 1 dotyczyć mogą Stron Umowy lub podwykonawców. 

4.  Strona Umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od 

dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie 

wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie Umowy. 

5.  Termin, o którym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych oświadczeń 

i dokumentów.  

6.  Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub 

wpływają na należyte wykonanie Umowy, Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą 

dokonać zmiany Umowy, gdy konieczność jej dokonania spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

7.  W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 Strona Umowy przedstawia wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID–19 na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub 

odszkodowań lub ich wysokość. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane w języku 

polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem, osobiście lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej na adresy podane poniżej: 

 dla Wykonawcy:  

____________________________________________________________________________ 

e-mail: _______________ lub faks _______________, 

 dla Zamawiającego: 

Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, 
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e-mail: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51. 

2.  W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą 

dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

3.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

Umowy jest: _____________________ tel. ________________ e-mail: _________________ 

4.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

Umowy jest: ______________________ tel. ________________ e-mail: ________________ 

5.  Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

6.  Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji Umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie. Spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku nie dojścia 

do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd powszechny w Toruniu. 

7.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu 

Umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

8.  Jeżeli którykolwiek z zapisów Umowy okaże się niezgodny z prawem, bezskuteczny, nieważny, 

bez względu na przyczynę, nie powoduje to nieważności całej Umowy. W miejsce zapisu 

uznanego za bezskuteczny, nieważny lub sprzeczny z prawem, Strony wspólnie ustalą nowy zapis 

odpowiadający funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, nieważny lub niezgodny 

z prawem. 

9.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. 

dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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