
 
 
Załącznik nr 6 - wzór 

 

 

UMOWA Nr. …………. 

 

zawarta w dniu ……………… 2020 r. w Leżajsku 

pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Komunalnym Spółka z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, wpisanym 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000152922, NIP: 8160001975, REGON: 

690266640, wysokość kapitału zakładowego 15 818 400 zł, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

......................................................................................................................................................,  

Reprezentowaną/nym  przez:  

 

1. ……………………….,  

2. ……………………….,  

 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018 r., 1986 z późn. zm.). pn. „DOSTAWA WÓZKA WIDŁOWEGO” w ramach 

projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa 

kompostowni KOMWITA w Leżajsku”. Nr referencyjny ZP/1/11/2020 

 

 

§1 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego wózka widłowego wraz 

z chwytakiem przeznaczonym do wykorzystania w recyklingu (bel)  

marki …………………………………………………………………………………………….  

typ/model ………………………………….………………………………………………….... . 

2. Oferowana przez Wykonawcę maszyna powinna być w pełni sprawna, kompletna oraz spełniać 

wymagania i parametry techniczne, jakościowe, użytkowe w zakresie szczegółowo określonym 

w SIWZ dla ww. postepowania oraz ofercie złożonej w dniu ………………, które stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Treść niniejszej umowy określają jednocześnie poniższe dokumenty w związku z czym należy 

je traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające się: 

a) Umowa Wykonawcy wraz z załącznikami 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentami postępowania 

przetargowego na wyłonienie Wykonawcy oraz załączeniami 

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

4. Poprzez realizacje umowy rozumie się przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu 

wraz z wymaganą dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń wraz z wydaniem zaświadczenia 

dla przeszkolonych pracowników. 



 
 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będący przedmiotem umowy posiada 

wszystkie dokumenty niezbędne do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§2 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Zgodnie z przedmiotem zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie 

na miejscu dostawy pozostałych usług związanych z realizacją dostawy w okresie rękojmi i/lub 

gwarancji, między innymi: 

a) Obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym 

oraz próbach eksploatacyjnych dostarczonego pojazdu. 

b) Dostarczenie narzędzi potrzebnych do uruchomienia i/lub konserwacji pojazdu. 

c) Uruchomienie pojazdu na Miejscu Dostawy. 

d) Zapewnienie części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych na użytek okresowych 

przeglądów serwisowych w ciągu okresu gwarancyjnego. 

e) Dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów w języku polskim wymaganych prawem 

Kraju dla poprawnej eksploatacji dostarczonego pojazdu. 

f) Dostarczenie certyfikatów CE oraz harmonogramu okresowych przeglądów serwisowych, 

szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w tym dokumentacji technicznoruchowej 

dla każdej właściwej jednostki dostarczonej maszyny w języku polskim 

• Deklaracja zgodności 

• Zapewnienie etykiet, tabliczek firmowych, instrukcji i tabliczek ostrzeżenia 

potrzebnych do oznakowania i bezpiecznej obsługi sprzętu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa (wszystkie napisy winny być w języku polskim) 

• karta gwarancyjna na przedmiot zamówienia na okres …………………..miesięcy. 

instrukcję obsługi zawierającą elementy dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz 

instrukcję konserwacji wraz z listą (katalogiem) części zamiennych w języku 

polskim – 1 egzemplarz papierowy /1 – egzemplarz elektroniczny. 

2. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszystkie niezbędne badania przewidziane przepisami 

prawa w celu możliwości eksploatacji przedmiotu zamówienia w tym badania UDT oraz inne 

niezbędne w celu dopuszczenia urządzenia do pracy. 

3. Dostawa na koszt Wykonawcy pod wskazany w §3 ust. 1 Umowy adres. 

4. Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i 

przenieść na niego własność przedmiotu umowy, a Zamawiający zobowiązuje się  przedmiot 

umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę zgodnie z §5 ust. 1 Umowy, na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie. 

5. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres obowiązywania rękojmi na 

podstawie niniejszej umowy jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 3-

operatorów personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, w zakresie uruchomienia, 

eksploatacji, konserwacji dostarczonych maszyny wraz z wystawieniem stosownych imiennych 

zaświadczeń upoważniających do wykonywania tych czynności. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, zawartymi 

w dokumentacji przetargowej w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

§3 

Termin i warunki wykonania umowy 

 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na miejsce dostawy tj. do Bazy MZK, ul. Podolszyny 

1, 37-300 Leżajsk w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania niniejszej Umowy . 



 
 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni załadunek, prawidłowy transport (zgodny z 

przepisami prawa), rozładunek i uruchomienie maszyny w sposób zapobiegający jej 

uszkodzeniu oraz ubezpieczy przedmiot umowy na czas transportu i poniesie wszelkie inne 

opłaty związane z transportem. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem, 

utratą, zniszczeniem przedmiotu umowy, do czasu jego dostawy do Zamawiającego. 

3. Wykonawca w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowana dostawą, powiadomi pisemnie 

Zamawiającego o dostawie maszyny. 

4. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu wzór niezbędnych protokołów 

odbioru (tj. prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności, inspekcji i próbnej 

eksploatacji) przedmiotu umowy w terminie 3 dni przed terminem przekazania przedmiotu 

umowy. 

5. Odbioru przedmiotu zamówienia dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, zaś 

przekazania upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy. 

 

 

§4 

Jakość świadczonych usług i nadzór 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne i prawne podmiotu dostawy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

3. Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, że dostarczony przez niego pojazd jest fabrycznie 

nowy (nieużywany), pozbawiony wad technicznych, produkcyjnych, materiałowych oraz 

zgodny z parametrami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

złożoną ofertą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

przestrzegając obowiązujących przepisów, wymagań określonych w SIWZ oraz 

w postanowieniach niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich 

okolicznościach uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy (faksem, drogą 

elektroniczną, pisemnie). 

6. Podpisanie protokołów o których mowa w §3 ust. 4 poprzedzą próby odbiorowe, testy 

sprawności, próby eksploatacyjne, badania kontrolne, przy czym może to polegać na 

sprawdzeniu wszystkich lub wybiórczo wybranych elementów przedmiotu umowy lub 

sprawdzeniu dokonanym zgodnie z możliwościami do zastosowania norm technicznych. Próby 

o których mowa zostaną przeprowadzone w miejscu dostawy. 

7. Protokoły o którym mowa w §3 ust. 4 powinny zawierać co najmniej zakres prowadzonych prób 

odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności, inspekcji i próbnej eksploatacji, 

stwierdzone braki, usterki, wady fizyczne lub oświadczenie o ich braku. 

8. Jeżeli w wyniku prób o którym mowa w §3 ust. 4 zostanie stwierdzona niezgodność z 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może na tej podstawie odmówić 

podpisania protokołów odbioru - maszyna niezgodna z przedmiotem zamówienia. Wykonawca 

w jej miejsce może dostarczyć inną maszynę, bądź też dokona wszelkich niezbędnych, a 

dopuszczalnych technologicznie zmian, by spełnić wymagania Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

9. Podpisanie protokołów o których mowa w §3 ust. 4 stanowić będzie dla Zamawiającego 

podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru. Podpisanie protokołu końcowego bez 

uwag przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy uważane będzie za zakończenie 

części umowy związanej z dostarczeniem przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście/ z udziałem podwykonawców* 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 

 



 
 

Podwykonawca Przedmiot umowy (zakres) Dane 

   

 

11. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazanym w ofercie część/zakres zamówienia. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące 

przedmiotu umowy tak samo jak za swoje działania. 

13. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca poda nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

wykonanie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w §4 ust. 10 w trakcie realizacji 

zamówienia oraz przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania. 

14. Podczas realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 

podwykonawcy, bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

 

 

§5 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

 

1. Zapłata za przedmiot umowy (określony w §1 ust. 1) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

wynosi: 

Cena netto: ………………………………………... PLN 

Podatek VAT: ……………………………………… PLN 

Cena brutto: ……………………………………… PLN 

(słownie brutto: …………………………………………………………………………… PLN) 

2. Podstawą wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić 

będzie protokół odbioru końcowego podpisany bez uwag przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

3. W kwocie określonej w §5 ust. 1 zawarte są wszystkie wymagane koszty, jakie Wykonawca 

poniesie w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest / jest* czynnym podatnikiem VAT oraz wywiązuje się z 

wszelkich obowiązków wobec organów podatkowych (*niepotrzebne skreślić). 

5. Zapłata zostanie dokonana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w wystawionej 

fakturze VAT w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury 

wystawionej na podstawie protokołu o którym mowa w §4 ust. 9. 

6. Za termin zapłaty ustala się  dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej (wszelkie płatności będą 

dokonywane w walucie polskiej). 

 

§6 

Gwarancja 

 

1. Na przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zgodnie z treścią oferty udziela 

gwarancji na cały pojazd ………………………………….. miesięcy lub ……………….. mth, 

w zależności co nastąpi szybciej, a gwarancji na chwytak do balotów ……………………. 

miesięcy. 

2. Gwarancja jakości liczona będzie od dnia dostarczenia maszyny, uruchomienia i dokonania 

odbioru bez uwag przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni przeglądy „zerowy” nieodpłatnie. 



 
 

4. Wykonawca winien gwarantować reakcję autoryzowanego serwisu w ciągu 24 godzin od 

momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Wykonawca winien 

podjąć naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku 

zaistnienia awarii wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która 

spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny licząc od 

momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji). 

5. W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancji Wykonawca 

winien je usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po 

konsultacjach z Wykonawcą, a w przypadku braku uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 14 

dni. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone wady na miejscu, a jeżeli to niemożliwe 

w swoim warsztacie, przy czym koszt przetransportowania wózka ponosi Wykonawca.  

7. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie 

trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca będzie montował oryginalne części dostarczone przez 

autoryzowanego producenta. 

10. Z gwarancji mechanicznej wyłączone są wady będące skutkiem naturalnego zużycia elementów 

pojazdu, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania. 

11. Okres niesprawności pojazdu od dnia zgłoszenia awarii do dnia przywrócenia do pełnej 

funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czas trwania gwarancji. 

12. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

13. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny, zawierającą wszystkie wymagane warunki. 

14. Pozytywne wyniki prób odbiorowych, badań kontrolnych, testów sprawności i próbnej 

eksploatacji dla przedmiotu umowy nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku udzielenia 

gwarancji lub innych obowiązków wynikających z Umowy. 

15. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot zamówienia, po wykonaniu dostawy i po 

uruchomieniu, wykaże jakąkolwiek wadę, zostanie ona usunięta zgodnie z obowiązkami 

wynikającymi z gwarancji. 

16. Wykonawca zobowiązuje się dokonać napraw w okresie gwarancji. Jeżeli wystąpią uszkodzenia 

powstałe na skutek niewłaściwej budowy, materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych nie 

dających się usunąć, bądź naprawić, Wykonawca zobowiązuje się wymienić maszynę na 

sprawną i wolną od wad. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych kontroli, przeglądów 

serwisowych, konserwacji i naprawy dostarczonej maszyny oraz zapewni dostawę części 

zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, potrzebnych do wykonania zadań. 

18. Zamawiający może dochodzić uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne tych przedmiotów. 

19. Wykonawca musi zapewnić możliwość świadczenia usługi serwisu mobilnego w okresie 

trwania gwarancji. 

§7 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawował będzie: 

……………………… tel. ………………………, e-mail ……………………………. 

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował będzie:  

……………………… tel. ………………………, e-mail ……………………………. 

3. Pracownicy wykonujący usługę określoną w umowie podlegają bezpośrednio Wykonawcy.  



 
 

 

§8 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części na podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego. Niezależnie od możliwości odstąpienia od umowy na podstawi zdania 

poprzedniego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli 

Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, w szczególności: 

1)       nie zrealizuje dostawy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy; 

2)       nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym 

w § 6 ust. 4 oraz ust. 5 Umowy;  

3)       nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w § 6 ust.4 oraz 

ust. 5 Umowy; 

4)       naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 11 Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 

zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy, w przypadku rażącego naruszenia jej 

postanowień przez Wykonawcę. 

 

§9 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w przypadku: 

a) Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy określonego w §5 ust. 1; 

b) Opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości stanowiącej wartość 1% 

brutto wynagrodzenia przewidzianego w §5 ust. 1, płatne za każdy dzień opóźnienia licząc 

od dnia wskazanego w §3 ust. 1. Maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu nie 

może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy określonego w 

§5 ust. 1; 

c) Opóźnienia w realizacji gwarancji w przypadku wystąpienia awarii w wysokości 

stanowiącej wartość 0,05% brutto wynagrodzenia przewidzianego w §5 ust. 1, licząc od 

terminów wskazanych w §6 ust. 5. Maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu nie 

może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy określonego w 

§5 ust. 1. 

2. Jeśli naliczenie kar określonych w ust. 1 nastąpi przed terminem wypłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić je z należności wynikających z 

faktury za przedmiot umowy, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy takiego 

faktu wraz z uzasadnieniem. 

3. Niezależnie od powyższego Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

 

§10 

Zmiany umowy 

 

1. Zakazuje się zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści 

niniejszej umowy. 

2. Zmiana niniejszej umowy możliwa jest w przypadku: 

a) Zmiany podwykonawcy, któremu Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy 

b) Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez 



 
 

Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez 

Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia 

c) Siły wyższej w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego 

umową terminu realizacji zamówienia publicznego 

d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy. Zmianie może ulec termin realizacji umowy lub zakres zamówienia. 

Jeżeli zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żądna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia lub zakresu 

zamówienia. 

3. Wprowadzenie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy może mieć charakter wyłącznie 

wyjątkowy tj. jeżeli konieczność wprowadzenia zmian nie narusza treści oferty Wykonawcy, 

na podstawie której dokonano jego wyboru, a nadto wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy. 

4. Zmiany o których mowa mogą być dokonane za zgodą obu Stron. 

5. Wszelkie zmiany postanowień umowy dokonane będą w formie pisemnego aneksu – pod 

rygorem nieważności. 

6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnej potrzebie 

dokonania zmiany. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian. 

8. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany 

w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania pisma. 

9. Nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego). 

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. 

10. Jeśli wystąpią zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

 

§11 

Poufność 

 

1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu umowy i w związku z tym 

Zamawiający udostępni informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. 

2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonaniem umowy oraz wszelkie 

informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub podwykonawców) 

odnoszące się do realizacji umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, 

materiałów i opracowań uzyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy i nie będzie 

udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy oraz 

po jej zakończeniu. 

4. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla 

Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, 

że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek 

ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 



 
 

5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel  

lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił 

będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 

 

 

§12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy, integralną je część stanowi 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją przetargu 

nieograniczonego na pn. „DOSTAWA WÓZKA WIDŁOWEGO” w ramach projektu 

„Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa 

kompostowni KOMWITA w Leżajsku”. Nr referencyjny ZP/1/11/2020  oraz oferta 

Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach. 
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