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UMOWA NR …………………… 
 

zawarta w dniu …………………………… roku w Szczecinie, pomiędzy: 
 
…………………………………………………………. 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………….. 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zm.) o nazwie: „Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie opisane w ust. 1.  
3. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”) i załącznikach do niej, w tym w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (zwanym dalej „OPZ”).  

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 integralnymi częściami niniejszej Umowy są 
następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia …………… 
2) Załącznik nr 2 - Miesięczne zestawienie ważeń odebranych odpadów, 
3) Załączniku nr 3 – mapa obszaru objętego przedmiotem zamówienia 

5. W przypadku wątpliwości co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygną je biorąc 
pod uwagę: 

1)      niniejszą Umowę, 
2)      specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
3)      ofertę Wykonawcy. 
Dokumentom wskazanym w pkt 1) -3) powyżej Strony będą przypisywały rangę 
hierarchiczną wedle kolejności ich przywołania. 

6. Dokumenty wskazane ust. 5 będą traktowane przez Strony jako wzajemnie uzupełniające 
i wyjaśniające się w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
wieloznaczności lub rozbieżności żadna ze stron nie może żądać ani ograniczenia 
zakresu swoich zobowiązań, ani zakresu należytej staranności. 

7. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie 
mają wpływu na interpretacje jej zapisów. 

 
§2 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie: Portu Jachtowego na 

Wyspie Grodzkiej, Nabrzeża Pasażerskiego, Bulwaru Gdyńskiego, Bulwaru 

Piastowskiego, Bulwaru Nadodrzańskiego, Nabrzeża Starówka, Alei Kwiatowej, Placu 

Adamowicza oraz opróżnianie koszy i prace porządkowe na wezwanie Zamawiającego 

na terenie: Placu Zamenhoffa, Nabrzeża Cegielinka, Bulwaru Gdańskiego, Bulwaru 

Elbląskiego. 

2. Zasięg terytorialny ze szczegółowym wskazaniem obszarów objętych przedmiotem 

umowy został określony na arkuszach map stanowiących załączniki nr 3 do umowy 

(dalej: „Przedmiot Umowy”). 
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3. Rodzaj czynności składających się na Przedmiot Umowy, specyfika, częstotliwość i czas 
ich wykonywania został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi 
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji obowiązków określonych niniejszą 
umową, w stosunku do każdej z grup z osobna, z wyłączeniem usług świadczonych na 
żądanie Zamawiającego. Zmiana harmonogramu w zakresie określenia dni lub godzin 
świadczenia usług bez zmiany liczby dni, ilości godzin lub częstotliwości świadczenia 
usług nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zmieniony harmonogram 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty dokonania zmian. 
Względem czynności, które nie są realizowane codziennie harmonogram czynności 
winien być tak ustalony, aby odstęp pomiędzy pierwszym a następnymi oraz kolejnymi 
czynnościami zapewniał ciągłość w utrzymaniu porządku i czystości na terenie objętym 
przedmiotem umowy, z uwzględnieniem zasad określonych w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 

5. Względem czynności objętych harmonogramem świadczenia usług, które nie są 
realizowane codziennie harmonogram czynności winien być tak ustalony, aby odstęp 
pomiędzy pierwszymi a następnymi oraz kolejnymi czynnościami zapewniał ciągłość w 
utrzymaniu porządku i czystości na terenie objętym przedmiotem umowy, a w 
szczególności w przypadku usług wykonywanych: 
1) jeden raz na tydzień - odstęp pomiędzy pierwszą, następną i kolejną czynnością 

danego rodzaju nie może być krótszy niż 1 (jeden) tydzień, licząc od ostatniego dnia 

świadczenia danego rodzaju usługi, 

2) dwa razy na tydzień – odstęp pomiędzy pierwszą a następną czynnością nie może 

być krótszy niż 3 (trzy) dni, licząc od ostatniego dnia świadczenia danego rodzaju 

usługi, 

3) trzy razy na tydzień – odstęp pomiędzy pierwszą a następną i kolejnymi czynnościami 

nie może być krótszy niż 2 (dwa) dni,  licząc od ostatniego dnia świadczenia danego 

rodzaju usługi, 

4) jeden raz na dwa tygodnie - odstęp pomiędzy pierwszą, następną i kolejną 

czynnością danego rodzaju nie może być krótszy niż 2 (dwa) tygodnie, licząc od 

ostatniego dnia świadczenia danego rodzaju usługi, 

5) jeden raz w miesiącu – odstęp pomiędzy pierwszą, następną i kolejną czynnością 

danego rodzaju nie może być krótszy niż 3 (trzy) tygodnie, licząc od ostatniego dnia 

świadczenia danego rodzaju usługi, 

6) dwa razy w miesiącu – odstęp pomiędzy pierwszą, następną i kolejną czynnością 

danego rodzaju nie może być krótszy niż 2 (dwa) tygodnie, licząc od ostatniego dnia 

świadczenia danego rodzaju usługi. 

 
§3 
 

1. Utrzymanie czystości, o którym mowa w §1 obejmuje całą szerokość terenów 
wskazanych w § 2 ust. 1, w szczególności: 
1) całą szerokość chodnika wraz z miejscami parkingowymi zlokalizowanymi na 

chodniku, od granic posesji graniczącej z przyległym chodnikiem do krawędzi jezdni 
wraz z rynsztokiem przyległym do chodnika,  

2) kładki, wiadukty, schody, 
3) ciągi komunikacji pieszo-rowerowej, ścieżki rowerowe, 
4) kosze na śmieci zlokalizowane na terenie opisanym w § 2 umowy, oraz obszar 1 

(jednego) metra wokół tych koszy, 
5) trawniki. 

2. W ramach utrzymania czystości terenów wyżej opisanych wykonywane będą 
następujące czynności: 
1) prace porządkowe, polegające w szczególności na: 

a) zamiataniu (ręczne, mechaniczne), z zastrzeżeniem że wykorzystywana 
technologia nie może powodować stanu technicznego nawierzchni,  
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b) zbieraniu, wywozie i zagospodarowywaniu wszelkich zgromadzonych odpadów 
tj. w szczególności papierów, niedopałków papierosowych, pozostałości 
opakowań papierowych, szklanych, foliowych, metalowych, gruzu, szmat, drewna 
i gałęzi, kwiatostanów i owoców opadłych z drzew oraz z krzewów, porzuconych 
worków ze śmieciami, kamieni, potłuczonego szkła, śmieci zalegających w 
koronach drzew i krzewów, piasku, zlegającej ziemi,  odchodów zwierzęcych,  

c) odchwaszczaniu (ręczne, mechaniczne) wywozie i zagospodarowywaniu 
usuniętych chwastów z tym zastrzeżeniem, że usuwanie chwastów w miejscach 
niedostępnych lub trudnodostępnych dla urządzeń mechanicznych oraz w strefie 
przykrawężnikowej, w i przy wiatach przystankowych, słupkach przystankowych, 
wygrodzeniach oraz pomiędzy płytkami ulicznymi, kostką uliczną lub chwastów 
wyrastających na innej nawierzchni utwardzonej, następować będzie ręcznie 
z użyciem środków do tego przeznaczonych, 

d) sprzątaniu i utrzymaniu czystości ławek, siedzisk i innego wyposażenia  
przeznaczonych do użytku publicznego, 

e) sprzątaniu i utrzymaniu w czystości, włącznie z myciem, stałych elementów 
wyposażenia terenów opisanych w §2, w tym ławek, siedzisk, wymienionych w 
załączniku nr 3 rzeźb i płaskorzeźb, płyt pamiątkowych, urządzeń nawigacyjnych, 
skrzynek dystrybucyjnych na nabrzeżach, kaset na koła ratunkowe wraz ze 
słupkami, donic z zielenią,  

f) oczyszczaniu barierek znajdujących się na terenie objętym przedmiotem umowy 
z zanieczyszczeń oraz pajęczyn, 

g) usuwaniu ręcznym trawy z użyciem środków (chemicznych, nie chemicznych) do 
tego przeznaczonych, wywozie i zagospodarowywaniu usuniętej trawy 
wyrastającej poza terenem zielonym dla niej wydzielonym, w szczególności 
w strefie przykrawężnikowej, w i przy wiatach przystankowych, słupkach 
przystankowych, wygrodzeniach oraz pomiędzy płytkami ulicznymi, kostką uliczną 
lub trawy wyrastającej na innej nawierzchni utwardzonej, 

h) grabienie i usuwanie liści, ze szczególnym uwzględnieniem pasów 
rozdzielających jezdnię od ciągów pieszo-rowerowych, 

i) usuwaniu fekaliów, wszelkiego rodzaju przebarwień, nalotów, zabrudzeń na 
czyszczonych powierzchniach terenu bez względu na źródło ich pochodzenia, w 
szczególności po rozlanych napojach, jedzeniu, gumie do żucia, papierosach, 
olejach, tak aby po ich usunięciu nie zostały ślady. 

2) koszenie, grabienie i usuwanie skoszonej trawy, ze szczególnym uwzględnieniem 

pasów rozdzielających jezdnię od ciągów pieszo-rowerowych, 

3) sprzątanie mechaniczne z użyciem wody z zastrzeżeniem, iż wykorzystywana 

technologia nie może powodować pogorszenia stanu technicznego czyszczonej 

nawierzchni, 

4) sprzątanie mechaniczne z użyciem myjki chodnikowo-drogowej wysokociśnieniowej z 

zastrzeżeniem, iż wykorzystywana technologia nie może powodować pogorszenia 

stanu technicznego czyszczonej nawierzchni, 

5) opróżnianie i oczyszczenie koszy, w tym koszy przystankowych,  

3. Utrzymanie czystości nie obejmuje powierzchni: 
1) chodników na długości stanowisk postojowych wyłączonych z ogólnodostępnego 

użytku,  
2) wysepek rozgraniczających stanowiska postojowe,  

4. Utrzymanie czystości nie obejmuje: 
1) serwisowania koszy,  
2) pielęgnacji drzew i krzewów oraz ich wycinki. 

 
§4 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej czystości na terenach objętych 
przedmiotem umowy, wykonywania swoich obowiązków z częstotliwością i w czasie 
wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia i niniejszej umowie. Brak widocznych 
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efektów czynności opisanych w §3 ust. 2, w tym do godzin wskazanych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia oraz w niniejszej umowie, traktowany będzie jako nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca realizując czynności wskazane w §3 ust. 2 pkt 1) w okresie opadów śniegu, 
gołoledzi, winien dążyć do jak najmniejszego usuwania z czyszczonej powierzchni 
wysypanych na nią środków uszorstniających, zapobiegających śliskości terenu lub 
utrzymywaniu się warstwy śniegu.  

3. W ramach czynności wskazanych w §3 ust. 2 pkt 5) Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonywania odbioru odpadów z koszy z miejsc ich ustawienia oraz odstawiania 
opróżnionych koszy w to samo miejsce, wyposażanie kosza w worki na śmieci, mycie 
zewnętrznej i wewnętrznej części kosza, oczyszczanie terenu  
z wszelkich odpadów i zanieczyszczeń w promieniu jednego metra wokół kosza,  

4. Opróżnianie i odbiór odpadów z koszy ulicznych wykonywane są bez względu na 
panujące warunki atmosferyczne. 

5. Zamawiający zastrzega, iż: 
1) czas na realizację czynności opisanych w §3 ust. 2 pkt 2) nie powinien przekroczyć 1 

(jednego) dnia,  
2) trawa ze skoszonych trawników oraz zgrabione liście winny być usunięte z 

powierzchni objętej przedmiotem umowy, wywiezione w celu zagospodarowania w 
tym samym dniu, w którym odbywało się odpowiednio koszenie, grabienie. 

6. Wykonaca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko: 
1) niezbędnej ilości pojazdów, sprzętu, maszyn czyszczących do wykonania usług 

objętych niniejszą umową, 
2) pełnej dyspozycyjności osób, pojazdów i sprzętu także w dniach ustawowo wolne od 

pracy, w godzinach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i niniejszej 
umowie, w ilości odpowiedniej dla zapewnienia prawidłowego wykonywania 
przedmiotu niniejszej umowy, 

3) własnych materiałów, w tym środków chemicznych, niechemicznych do świadczenia 
usług.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu, na dane 
wskazane w §12, faktu przystąpienia i zakończenia realizacji usług objętych Umową, w 
tym prac interwencyjnych, w celu weryfikacji zachowania warunków określonych w 
niniejszej umowie. Brak zgłoszenia będzie skutkował nieuwzględnieniem wykonania tych 
prac we wzajemnych rozliczeniach stron i traktowany będzie jako niewykonanie 
przedmioty umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego faktu nienależytego wykonywania przez 
Wykonawcę umowy, niezależnie od nałożenia na Wykonawcę kar umownych zgodnie z § 
13, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych uchybień w czasie 
wskazanym przez Zamawiającego, bez prawa żądania dodatkowego z tego tytułu 
wynagrodzenia. 

§5 
PRACE INTERWENCYJNE 

 
1. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia żądania dodatkowego wykonania przez 

Wykonawcę czynności opisanych w §3 ust. 2 (zwane dalej: „Prace interwencyjne”). 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do powierzonego mu 
zadania nie później niż w czasie: 
1) …….. godzin/y od chwili zgłoszenia żądania w zakresie wykonania prac 

porządkowych, 
2) 12 godzin od chwili zgłoszenia żądania w zakresie innych czynności niż wskazane w 

pkt 1). 
2. Prace interwencyjne w przypadkach opisanych w ust. 1 winny być zakończone 

niezwłocznie, jednakże w czasie nie dłuższym niż: 
1) 4 (cztery) godziny – dla czynności wskazanych w ust. 1 pkt 1), 
2) 5 (pięć) godzin – dla czynności wskazanych w ust. 1 pkt 2), 
liczonych od chwili faktycznego przystąpienia do wykonania prac interwencyjnych przez 
Wykonawcę. 
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3. Łączna ilość zleceń prac interwencyjnych w każdym miesiącu kalendarzowym nie może 
przekroczyć 3 (trzech).  

4. Zamawiający każdorazowo zlecając wykonanie prac interwencyjnych określi Wykonawcy 
w formie graficznej obszar będący przedmiotem prac oraz jego wielkość i prześle do 
Wykonawcy. 

 
§6 

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest: 
1) posiadać stosowne zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia działalności objętej 

przedmiotem niniejszej umowy przez cały okres realizacji jej postanowień, a w tym wpis 
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin, o których mowa w art. 9b 
i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), zezwolenie na zbieranie odpadów albo 
zbieranie i przetwarzanie odpadów, jak również wpis do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,   

2) realizować przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego, obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, na warunkach ustalonych w niniejszej umowie oraz spełnić inne 
wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, 

3) dysponować i używać do wykonywania przedmiotu umowy środków transportu, 
specjalistyczne maszyny czyszczące o estetycznym wyglądzie wizualnym, 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, i potencjałem osobowym 
gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług, a w tym: 
a) środki transportu do opróżniania koszy – min. 1 szt., wyposażone w nadwozie 

zamknięte uniemożliwiające wydostanie się odpadów na zewnątrz;  
b) samojezdne maszyny czyszczące – min. 1 szt.;  
c) samojezdną myjkę chodnikowo-drogową wysokociśnieniową -min. 1 szt. 
a w przypadku awarii bądź uszkodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia 
ich innymi, o parametrach wymaganych przez Zamawiającego, w czasie i w sposób 
zapewniający ciągłość i terminowość wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu ww. 
środków transportu i maszyn czyszczących. 

4) używać do wykonywania przedmiotu umowy specjalistycznych maszyn czyszczących, w 
tym myjki chodnikowo-drogowej wysokociśnieniowej, wskazanych w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości ręcznego oczyszczenia fragmentów 
przedmiotu zamówienia wszędzie tam, gdzie użycie samojezdnego sprzętu z przyczyn 
obiektywnych nie jest możliwe lub wykorzystywana technologia powoduje pogorszenia 
stanu technicznego nawierzchni oraz z zastrzeżeniem ręcznego usuwania  trawy w 
przypadkach wskazanych w § 3 ust.2 pkt 1) lit. g). W przypadku posadowienia na terenie 
objętym przedmiotem zamówienia trwałych lub czasowych przeszkód architektonicznych 
(np. barierki), technicznych lub innych, przedmiot umowy winien być realizowany także 
pod tymi przeszkodami, o ile jest to obiektywnie możliwe, 

5) zapewnić, aby specjalistyczne maszyny czyszczące oraz środki transportu stosowane 
przy realizacji przedmiotu umowy posiadały estetycznie oznakowane i wskazywały na 
rodzaj wykonywanej pracy, zaś osoba wykonująca objęte przedmiotem umowy była 
estetycznie ubrana w oznakowaną odzież roboczą, w tym opatrzoną logiem 
ecoszczecin.pl. Pojazdy muszą posiadać pomarańczowe lampy ostrzegawcze, 

6) do wykonania przedmiotu umowy w sposób niepowodujący zagrożenia życia lub zdrowia 
mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu odpadów, przekraczania dopuszczalnych 
norm poziomu hałasu, zapylenia oraz uszkodzenia infrastruktury technicznej 
zlokalizowanej w miejscu realizacji usługi, 

7) usuwania, odbioru, wywozu i zagospodarowywania odpadów powstałych w trakcie 
realizacji umowy zgodnie z hierarchią gospodarowania opadami, 
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8) do wyznaczenia osoby Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się 
kontaktować. Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie 
i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, 

9) do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji 
umowy, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch) 
dni roboczych od dnia otrzymania żądania, jak również do informowania na bieżąco 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację niniejszej 
umowy, 

10) utrzymywania całodobowej łącznoci ze służbami Zamawiającego za pośrednictwem 
wskazanego w umowie numeru telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy 
faxu, na dane wskazane w §12 umowy, 

11) do przestrzegania poufności co do informacji lub danych pozyskanych 
w związku lub w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje i dane nie mogą być 
wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb realizacji postanowień 
umowy, w szczególności informacje i dane nie mogą zostać wykorzystane w celach 
marketingowych, reklamowych, 

12) do zapewnienia realizacji usług w każdym dniu kalendarzowym obowiązywania niniejszej 
umowy, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach wskazanych w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia i niniejszej umowie. Usługi objęte przedmiotem umowy 
realizowane będą również w okresach trwania imprez masowych organizowanych przez 
Zamawiającego lub za jego zgodą. Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 
4 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej o terminie i miejscu odbywania się 
takiej imprezy. Łączna ilość dni imprez masowych w okresie trwania umowy w trakcie 
których Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług wynosić będzie 
maksymalnie 30 dni. Zamawiający zastrzega, iż pod pojęciem imprezy masowej na 
potrzeby realizacji postanowień niniejszej umowy rozumie wydarzenie organizowane na 
terenie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, o charakterze odpłatnym albo 
nieodpłatnym, dla nieokreślonej liczny osób, które może, lecz nie musi być imprezą 
masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 
masowych. 

13) do dokumentowania w formie zdjęć uszkodzonego kosza i niezwłocznego przekazywania 
do Zamawiającego informacji o miejscu jego lokalizacji wraz ze zdjęciem 
potwierdzającym stwierdzoną okoliczność. 

14) przedkładania Zamawiającemu, co miesiąc zbiorczych zestawień ważeń odebranych 
w danym miesiącu odpadów, w terminie do 05 dnia następnego miesiąca z podziałem na 
każdą frakcję zagospodarowanych odpadów, jednakże nie później niż w dniu złożenia 
faktury obejmującej płatność wynagrodzenia za miesiąc kalendarzowy którego dotyczy 
ww. zestawienie. 

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób 
wykonujących prace porządkowe wskazane w §3 ust. 2 pkt 1) oraz wszystkich osób 
kierujących środkami transportu wskazanymi w ust. 1 pkt 3 umowy. W przypadku 
niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w zdaniu pierwszym czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w §13 ust. 2 pkt 4) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia prze Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w zdaniu pierwszym czynności 
skutkujące nałożeniem kary umownej opisanej w zdaniu drugim. Zmiana w wykazie osób 
posiadających wymagane przez Zamawiającego uprawnienia nie skutkująca 
zmniejszeniem ich ilości nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
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dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
prace:  

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności opisane w ust. 2. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy, 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w zgodnie z 
przepisami rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – 
zwanego dalej RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, 
imion i nazwisk). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 
stanowisko i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wskazanych w ust. 2 za 
ostatni okres rozliczeniowy, 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe ani nie 

otwarto jego likwidacji jak również, że nie toczą się wobec niego postępowania 
egzekucyjne i nie zachodzą inne okoliczności, które mogłyby wpływać na zdolność 
Wykonawcy do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz że 
według jego najlepszej wiedzy postępowanie takie nie zagrażają w przyszłości, 

2) posiada wyposażenie umożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy w postaci 
i w ilości nie mniejszej niż określonej w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz będącej konsekwencją 
posiadania wpisu, o którym mowa w pkt 3 poniżej, odpowiadające zapotrzebowaniu 
Zamawiającego, w ilości niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, oraz zespołem osób o odpowiednich kwalifikacjach 
i uprawnieniach niezbędnych do prowadzenia ww. pojazdów, 

3) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów, o 

którym mowa w art. 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U z 2020 

r., poz. 797 ze zm.), 

4)  posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin, o których 
mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), 

5) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty   
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze zm.), 

6)  na dzień zawarcia niniejszej Umowy posiada własną  instalację przetwarzania   
odpadów ujętą w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2023-2028” lub  posiada  na  dzień  zawarcia niniejszej Umowy zawartą umowę 
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z Ponadregionalną lub Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych lub instalacjami zastępczymi, określonymi dla regionu zachodniego, 
umożliwiającymi od dnia zawarcia umowy przekazywanie odebranych zgodnie 
z niniejszą umową odpadów komunalnych zmieszanych oraz zielonych albo na dzień 
zawarcia niniejszej umowy posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, 

5. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ustępach powyżej 
przez cały okres realizacji postanowień niniejszej Umowy oraz gwarantuje w tym okresie 
odpowiedni stan techniczny i sanitarny pojazdów, sprzętu i maszyn wykorzystywanych do 
wykonywania przedmiotu umowy. 

6.  Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wystąpienia zmian w ilości lub rodzaju środków 
transportu, maszyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3 przekaże Zamawiającemu 
uaktualniony wykaz tych zmian w terminie 2 dni od daty powstania zmiany. Wykaz ten 
obejmuje informacje o marce pojazdu/maszyny, roku produkcji, normie emisji spalin, 
tytule własności, nr. rejestracyjnym/inwentarzowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem kopii umów, o których mowa w ust. 4 pkt 6, w terminie 7 dni od 
daty zawarcia niniejszej Umowy. 
 
 

§7 
OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający oświadcza, iż jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz że jest uprawniony przez okres 
realizacji postanowień niniejszej umowy do: 

1) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę 
postanowień niniejszej Umowy,  

2) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji, wyjaśnień 
dotyczących lub związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym 
dokumentów potwierdzających fakt dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawców, jak również dokumentów potwierdzających zagospodarowanie 
odebranych przez Wykonawcę odpadów, oświadczeń i dokumentów wskazanych w 
§6 ust. 3, 

3) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w 
przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę warunku realizacji przedmiotu umowy, wskazanego 
w §6 ust. 2 umowy. 

2. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem 
podwykonawców informacje lub dane opisane w ust. 1 lit. pkt 2, odnoszące się do usług 
świadczonych przez podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
lub od podwykonawców. 

3. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez 
Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego 
informowania Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej 
przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób 
nieutrudniający wykonywaniu przez Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu 
Umowy. 

4. Zamawiający we własnym zakresie lub poprzez stosowne służby miejskie uprawniony 
jest do przeprowadzania kontroli realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez udziału 
Wykonawcy. Fakt przeprowadzenia kontroli zostanie potwierdzony stosownym 
dokumentem (protokołem lub notatką służbową) oraz dokumentacją fotograficzną, które 
niezwłocznie przekazane zostaną Wykonawcy. 

5. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie 
żądane przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub 
przetwarzania, związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu Umowy, 
jak również spełnianiem przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w 
§6 Umowy, w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego. W przypadku 
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ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych 
zgód w celu wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu pierwszym. 

6. Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktu, z którym Wykonawca będzie mógł się 
kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 
godziny 15.30. Osoba ta będzie nadzorowała i koordynowała wykonywanie przez 
Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.  

7. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu 
Umowy lub wykonuje go w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu 
Umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin. W przypadku bezskutecznego 
upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, strony zgodnie postanawiają, iż 
Zamawiający z uwagi na charakter i rodzaj świadczonych usług może powierzyć 
wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy (art. 
480§3 kc). Zamawiający uprawniony jest do kompensaty lub potrącenia z 
wynagrodzeniem Wykonawcy kwoty wynagrodzenia należnego podmiotowi trzeciemu w 
związku z wykonaniem usługi, o której mowa w zdaniu drugim. Wyznaczenie przez 
Zamawiającego dodatkowego terminu na wykonanie usługi nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do naliczania kar umownych. 
 

§8 
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 
1. Niniejsza umowa zawierana jest na czas określony, od 1 lutego 2021 do 31 grudnia 

2021 roku. 
2. W przypadku gdy łączna wartość wynagrodzeń Wykonawcy będzie równa kwocie 

wskazanej w §9 ust. 1, umowa wygasa. 
 

 
§9 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się do 

kwoty ............ złotych brutto (słownie złotych: 

...........................................................................). 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się miesięczne wynagrodzenie na podstawie 
ceny ofertowej Wykonawcy w wysokości …………………………… (słownie: 
………………………………………………….) złotych brutto, w tym podatek od towarów i 
usług VAT według obowiązującej stawki. 

3. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 i 2 obejmuje podatek od towarów i usług VAT według 
obowiązującej stawki. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji niniejszej 
umowy i w związku z tym Wykonawca oświadcza, iż zapłata wynagrodzenia określonego 
w ustępach powyżej wyczerpuje jego wszelkie roszczenia, w tym o pokrycie kosztów 
poniesionych przez niego na poczet realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich 

należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy. 
7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na realizację Przedmiotu Umowy. 
8. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym 

usługi są świadczone, na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę.  
9. W przypadku, kiedy usługa będzie świadczona przez część miesiąca kalendarzowego 

wynagrodzenie zostanie wypłacone proporcjonalnie do przeprowadzonych dni. 
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

na fakturze, w terminie do 21 dni kalendarzowych, licząc od daty dostarczenia faktury 
VAT oraz miesięcznych zestawień ważeń odebranych odpadów. 

11. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający 
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nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się 
z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia. 

12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu wierzytelności z Umowy na 

osobę trzecią. 
 

§10 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
1. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w stosunku do osób 

trzecich, które spowodowane zostały na skutek nienależytego wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

3. Wykonawca obciążony będzie wszelkimi kosztami wynikającymi z nienależytego 
wykonania przedmiotu mowy, łącznie z przejęciem kar pieniężnych nałożonych przez 
właściwe jednostki kontrolujące, np. Sanepid, Straż Miejska, Policja. 

 
§11 

UBEZPIECZENIE OC 
 

1. Wykonawca od dnia zawarcia niniejszej umowy przez cały okres jej obowiązywania, 
zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
(zwanej dalej Polisą OC), obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone 
przez Wykonawcę w związku z realizacją prac określonych w niniejszej umowie, na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu kopii umowy lub polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.   

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez 
Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej 
korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia 
wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem zachowując ciągłość okresu ubezpieczenia. 
Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ustępach powyżej, nie 
zawarcie umowy ubezpieczenia albo nie przedłużenie ubezpieczenia w przypadku 
posiadania okresowej Polisy OC wygasającej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i nałożeniem stosownej kary umownej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nie uznanych przez zakład 
ubezpieczeń w szczególności udziałów własnych, franszyz oraz limitów, do pełnej kwoty 
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

 
§12 

KOORDYNATORZY UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony 
ustanawiają Koordynatorów Umowy w osobach: 
1) ze strony Zamawiającego - …………………………………………………..email: 

…………………...…, Tel. ……………………………………………………………..., 
 

2) ze strony Wykonawcy - …………………………………………….…………email: 
……………………… , Tel. ……………………………………………………………. 

2. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga każdorazowego, 
pisemnego zawiadomienia drugiej strony Umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy 
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i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia 
drugiej Stronie Umowy oświadczenia o zmianie. 

3. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie wskazanej w ust. 1 lit. b) wszelkich niezbędnych 
pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień 
niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału 
pełnomocnictwa udzielonego Koordynatorowi Umowy w terminie 2 dni od daty zawarcia 
Umowy, a w przypadku zmiany opisanej w ust. 2 jednocześnie wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu informacji o tej zmianie. 
 

§13 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania na niżej opisanych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) nie podjęcia wykonywania całości przedmiotu umowy – w wysokości 10.000 złotych 
(słownie: dziesięć tysięcy), 

2) każdorazowego stwierdzenia niewykonania albo nienależytego wykonania czynności 
opisanych w §3 ust. 2 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset), za każdy stwierdzony 
przypadek,  

3) przerwania, zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 3000 
złotych (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień przerwy albo zaprzestania 
świadczenia usług, 

4) nie spełniania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy warunku wskazanego 
w §6 ust. 2 umowy - w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), 
bez względu na liczbę osób których niespełnienie ww. warunku dotyczy, 

5) nie przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym niniejszą Umową 
którejkolwiek z umów wskazanych w §6, §11, §14, harmonogramu opisanego w §2 
ust. 4 albo jego zmian – w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy dzień 
zwłoki w ich przedłożeniu, za każdy przypadek odrębnie, 

6) nie posiadania wymaganej przez Zamawiającego lub przepisy prawa środków 
transportu, myjki chodnikowo-drogowo wysokociśnieniowej, maszyn czyszczących, 
spełniających wymogi określone w §6 - w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tych obowiązków, 

7) nie przekazania Zamawiającemu uaktualnionego wykazu pojazdów, maszyn 
specjalistycznych służących do wykonywania przedmiotu Umowy – w wysokości 500 
(słownie: pięćset) złotych za każdy dzień zwłoki w przesłaniu aktualizacji, 

8) za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w §7 ust. 5 – w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek 
niewykonania tego obowiązku odrębnie, 

9) …………… zł (słownie: ……………………….) za każdą godzinę zwłoki w 
przystąpieniu do realizacji prac interwencyjnych prac porządowych, ponad godzinę 
wskazaną w §5 ust. 1 pkt 1), 

10) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do 
realizacji prac interwencyjnych innych niż wskazane w lit. i), ponad godzinę wskazaną 
w §5 ust. 1 pkt 2), 

11) 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą godzinę zwłoki w zakończeniu 
prac interwencyjnych ponad godziny wskazane w §5 ust. 2, 

12) za powierzenie przez Wykonawcę podwykonawcy realizacji usług w okolicznościach 
wskazanych w §14 ust. 7, a także pomimo sprzeciwu Zamawiającego albo bez jego 
wiedzy - w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek takiego powierzenia, 

13) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do 
realizacji prac opisanych w §3 ust. 2 ponad godziny wskazane w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, 
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14) 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą godzinę zwłoki w zakończeniu 
prac opisanych w §3 ust. 2 ponad godziny wskazane w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, 

15) za inne niż wymienione wyżej przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy stwierdzony 
przypadek odrębnie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
20% maksymalnej wysokości wynagrodzenia brutto wskazanej w § 9 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 
maksymalnej wysokości wynagrodzenia brutto wskazanej w § 9 ust. 1. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony zastrzegają 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6. Maksymalna kwota kar umownych naliczanych w ramach niniejszej umowy nie może 
przekroczyć 70% kwoty maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w §9 ust. 1.  

7. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w Umowie, które 
uprawniają Zamawiającego do naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do łącznego naliczania kar umownych. 

8. Wykonawca upoważania Zamawiającego do potrącania z należnego jemu 
wynagrodzenia kar umownych nałożonych na podstawie niniejszej umowy. 

 
§14 

KONSORCJUM I PODWYKONAWCY 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu 
umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za jej wykonanie i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

3. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub 
zaniechania podwykonawców, jak za własne. 

4. Zamawiający żąda, aby w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 
podwykonawców, Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z 
Zamawiającym umowy, przedstawił dane kontaktowe podwykonawców i osób 
zaangażowanych z ich strony w realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest też do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie tych danych. 

5. Jeżeli zmiana w zakresie podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania 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. W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji innemu 
podwykonawcy w miejsce lub obok dotychczasowego podwykonawcy, Wykonawca na 
żadanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw do wykluczenia dla danego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy do 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania danej części zamówienia podwykonawcy.  

8. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu umowy podwykonawcy, w tym 
innemu niż wskazanemu w ofercie, pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się 
takiemu powierzeniu.  

9. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, 
podwykonawcy zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą umowy 
świadczenia usług albo warunkowej umowy o świadczenie usług wszelkich stosownych 
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zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających wykonywanie 
postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej 
z podwykonawcą umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia wraz ze wskazaniem 
zakresu czynności przedmiotu Umowy jaki będzie wykonywany przez podwykonawcę. 

11. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu, w terminie 10 dni od daty 
otrzymania umowy o świadczenie usług opisanej w ust. 10. Zamawiający uprawniony jest 
do wniesienia sprzeciwu w sytuacji, gdy podwykonawca nie posiada stosownych 
zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających wykonywanie postanowień 
Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa lub nie spełnia 
warunków wskazanych w ustępach powyżej. 

12. W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa ust. 11, 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy o przelew 
wierzytelności przypadającej jemu od Zamawiającego z tytułu realizacji powierzonego 
podwykonawcy przedmiotu niniejszej Umowy. 
 

§15 
LICENCJA NIEWYŁĄCZNA 

 
1. Zamawiający oświadcza, iż przysługuje mu pełnia praw autorskich do projektu 

graficznego „ecoszczecin.pl”, który będzie używany do oznakowania odzieży Wykonawcy 
(dalej zwany „logotypem”), tym samym oświadcza on, że logotyp jest wolny od 
jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2. Zamawiający oświadcza, iż nieodpłatnie udziela Wykonawcy licencji niewyłącznej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych do wykorzystania logotypu w zakresie oznakowania odzieży 
Wykonawcy, na następujących polach eksploatacji:  
1) utrwalanie i zwielokrotnianie logotypu dowolną techniką w dowolnej skali lub formie, 
2) wprowadzanie logotypu w całości lub w częściach do pamięci komputerów i innych 

podobnie działających urządzeń, wyłącznie w celu wydruku i zamieszczenia na 
odzieży pracowników Wykonawcy. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od 
daty zawarcia Umowy na adres poczty elektronicznej Koordynatora Umowy wskazany 
w § 12.  

4. Wykonawca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji bądź sublicencji innym 
podmiotom tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania przedmiotu 
Umowy. 

5. W przypadku naruszenia warunków udzielenia licencji przez Wykonawcę lub inne 
podmioty którym udzielił on licencji dalszej, Zamawiający będzie uprawniony do 
naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

6. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przenoszącej wysokość kary 
umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia pełnego odszkodowania. 

 
 

§16 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku 

do treści oferty stanowiącej Załącznik nr 1 są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem ustępów 
poniżej oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadku: 
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, 
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2) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania 
odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony 
środowiska, 

3) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego. 
4. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 3 może wpłynąć na zmianę 

wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu 
wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy lub wysokości należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
1) harmonogramu świadczenia usług w zakresie zmiany częstotliwości, liczby dni, ilości 

godzin świadczenia usług objętych umową, 
2) rodzaju specjalistycznych maszyn czyszczących przewidzianych do realizacji 

przedmiotu umowy, pod warunkiem że nowe specjalistyczne maszyny czyszczące 
będą posiadały parametry techniczne nie niższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

3) wykazu terenów objętych przedmiotem umowy (§2 ust.1) (zwiększenie, zmniejszenie, 
zamiana),  

4) rodzaju lub ilości usług świadczonych w ramach niniejszej umowy, 
5) ilości, miejsca organizacji przez Zamawiającego lub za jego zgodą imprez masowych 

na terenie objętym przedmiotem umowy (§2 ust.1), 
6) czasu realizacji obowiązków określonych niniejszą umową z uwagi na wystąpienie 

nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających realizację przedmiotu 
umowy albo wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Czas realizacji obowiązków 
może ulec zmianie tylko o okres trwania tych przeszkód, 

7) okresu obowiązywania umowy w przypadku powstania okoliczności, których żądana 
ze stron nie była w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług tj. wskazanych w §3 ust. 2 umowy (art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo 
zamówień publicznych), 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z zaistnienia okoliczności 
wskazanych w ustępie 5 następować będzie w oparciu o stawki wynagrodzenia opisane 
w §9 oraz w ofercie cenowej Wykonawcy. 

8. Strony zastrzegają możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku konieczności 
zmiany zakresu lub rodzaju udzielanej Wykonawcy licencji, o której mowa w §15. 

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

10. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz 
odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie 
Wykonawcy.     

11. Strony zgodnie postanawiają, iż nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji 
przetwarzającej dostarczanej do niej odpady. 
 
 

§17 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  

2) w przypadku niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie i 
za okres wskazany w § 19 Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 
w terminie 60 dni od daty upływu terminu do jego złożenia, 
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3) w przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów umożliwiających zgodnie 
z przepisami prawa oraz niniejszej Umowy wykonywanie jej przedmiotu lub utraty 
mocy obowiązującej przez wpisy lub zezwolenia wydane Wykonawcy (§6), 

4) w przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę umów opisanych w §6, §11, §14, 
w przypadkach i terminach tam określonych składając oświadczenie o odstąpieniu od 
Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął Wykonawcy termin do zawarcia 
tych umów, nie później jednak niż w terminie do końca okresu obowiązywania umowy 
wskazanego w §8 niniejszej umowy, 

5) w przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia po raz drugi przez Zamawiającego 
wykonania usługi innemu podmiotowi w okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 
7, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 2 (dwóch) tygodni od 
dnia, w którym Zamawiający uzyskał informację o okolicznościach uzasadniających 
powierzenie wykonania usługi innemu podmiotowi po raz drugi, nie później jednak niż 
do dnia końca okresu obowiązywania umowy wskazanego w §8 niniejszej umowy, 

6) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy zaprzestanie 
spełniać wymogi Zamawiającego odnoszące się do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym odnoszące się do pojazdów, maszyn lub osób przy 
użyciu których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy opisanych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej. Zamawiający uprawniony jest 
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia, 
w którym dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy, 
nie później jednak niż w terminie do końca okresu obowiązywania umowy 
wskazanego w §8 niniejszej umowy, 

7) w przypadku gdy w okolicznościach wskazanych w §14 ust. 7 umowy nastąpiło 
zawarcie umowy z podwykonawcą nie spełniającym kryteriów określonych w art. 25 a 
ustawy prawo zamówień publicznych bądź względem, którego Zamawiający wyraził 
sprzeciw opisany w §14, 

8) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku: 

− niewypłacalności Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia jego 
likwidacji lub postępowania układowego, lub 

− zawieszenia działalności gospodarczej lub 

− wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy lub dokonania 
zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy wykorzystywanego do realizacji 
przedmiotu Umowy, 

9) niepodjęcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, 
10) przerwania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy i 

przetrwa ta trwa dłużej niż 3 dni, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w 
terminie 33 dni od przerwania świadczenia usług, 

2. Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający uprawniony jest do złożenia, 

zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ust. 1, w terminie 30 dni od daty w terminie 30 
dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie uzasadniającej 
odstąpienie od Umowy, nie później jednak niż do końca okresu obowiązywania umowy 
wskazanego w §8 niniejszej umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie zapłaty 
świadczenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy od której 
Zamawiający nie odstąpił.  

 
§18 

KOMPENSATA UMOWNA 
 

1. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód wynikających z niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zmawiający 
uprawniony jest do dokonania kompensaty z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, 
maksymalnie do jego wysokości określonej w § 9 ust. 1 umowy, nawet jeśli którakolwiek 
z wierzytelności stron niniejszej Umowy nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty 
dochodzi poprzez złożenie przez Zmawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu 
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kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie 
Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.  

2. Zastrzeżenie kompensaty umownej nie wyłączna uprawnienia do dokonania potrącenia 
na zasadach ogólnych.  

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dokonania przez Zamawiającego 
kompensaty kary umownej z tytułu odstąpienia od części albo całości przedmiotu Umowy 
z winy albo z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z należnym Wykonawcy 
świadczeniem pieniężnym, maksymalnie do wysokości wskazanej w § 9 ust. 1 umowy. 
 

§19 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy obejmujące cały okres obowiązywania 
umowy, licząc od dnia jej zawarcia.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania postanowień Umowy. 

3. Wykonawca przedłoży zabezpieczenie w wysokości równowartości kwoty 5% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.3, wniesione w formie innej aniżeli w pieniądzu nie 
może wygasnąć wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania 
niniejszej umowy.  

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia 
wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie 
wykonaną. 

6. Zabezpieczenie wnoszone jest w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a koszt jego ustanowienia ponosi Wykonawca. 

 
 
 

§20 
OCHRONA DANYCH  

 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i 

ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 
osobowych, które będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku 
realizacji postanowień Umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie 
przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych 
w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub 
w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub 
danych ustał lub są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w 
przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. 
Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po 
rozwiązaniu Umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z 
niniejszej Umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników 
Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania 
niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, 
przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub 
informacji opisanych w ust.1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub 
mogące skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu 
Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub 
informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w ustawie 
o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy. 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie 
w celu realizacji umowy. 



Nr sprawy: ZZ.26-20/1.10  Strona 17 z 18 

 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności 
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po 
dniu w którym stwierdził ten fakt. 

7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia 
zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

 
§21 

 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż realizacja obowiązków określonych 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  (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) nastąpiła w załączniku nr ….. 

 
2. Wykonawca celem potwierdzenia wykonania przez niego obowiązków informacyjnych 

względem osób, o których mowa w art. 14 RODO, albo oświadczenia o zaistnieniu 
podstaw prawnych do wyłączenia realizacji tego obowiązku, Wykonawca najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 
stanowiące załącznik nr ….. do umowy. 

 
§22 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 
 

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się 
o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych 
bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną 
na adresy do korespondencji wskazane w ust. 2, każda ze Stron uznaje za prawidłowo 
doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. 
Każda 
ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe 
z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.  

2. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są 
następujące:  
 
1) Zamawiający: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. 

…………………………………………………………………… 
 

 
2) Wykonawca: ……………………………………………………………………….. 

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

3. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, 
wszelkie zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające 
z realizacji przedmiotu Umowy będą przekazywane drugiej Stronie Umowy w formie 
pisemnej lub elektronicznej. 

4. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 2 Umowy, 
zaś korespondencja elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w § 12 
umowy. 

5. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 
potwierdzić drugiej Stronie otrzymanie korespondencji wysłanej w formie elektronicznej 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nieotrzymanie potwierdzenia otrzymania 
korespondencji równoznaczne jest z jej nieotrzymaniem. 

6. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, Strona żądająca udzielenia 
wykonania określonego obowiązku, udzielenia informacji, danych lub ich jej przekazania, 
bez względu na formę w jakiej wykonanie obowiązku lub udzielenie lub przekazanie 
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informacji lub danych miałoby nastąpić, zobowiązana jest do wyznaczenia drugiej 
Stronie Umowy odpowiedniego w tym zakresie terminu z zastrzeżeniem, iż: 

1) w przypadku gdy zobowiązanie zostało bądź powinno było być wyrażone w formie 
pisemnej bądź pisemnej i elektronicznej rozpoczęcie biegu terminu wskazanego 
drugiej Stronie do wykonania określonego obowiązku następować będzie z chwilą 
otrzymania zobowiązania w formie pisemnej, 

2) w przypadku gdy zobowiązanie zostało bądź powinno było być wykonane 
w formie pisemnej bądź pisemnej i elektronicznej termin jego wykonania uważa 
się za zachowany z chwilą wykonania przez Stronę obowiązku z formie pisemnej.  

 
§23 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 
1. Jeżeli jakakolwiek część umowy zostanie uznana za nieważną, podlegającą 

unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe 
części umowy będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Strony 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem ważnym i 
wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień 
niniejszej Umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubowną w drodze 
negocjacji, przy czym klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny. 

3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 3 w terminie 1 
miesiąca liczonego od chwili rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron uprawniona jest do 
wystąpienia na drogę sądową celem rozstrzygnięcia sporu. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku 
z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie adresu podmiotu, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu 
do korespondencji pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na adres 
dotychczasowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – aneksu - pod rygorem 
nieważności. 

3. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na 
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

4. W sprawach nie uregulowanych w treści Umowy odpowiednie zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
PODPISY STRON 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 

 

  


