Załącznik Nr 8 do SIWZ
UMOWA -projekt
Nr …..........................
zawarta w dniu …. . ..2015 r. w Stawiszynie, pomiędzy:

Gminą i Miastem Stawiszyn, z siedzibą przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
NIP: 968 094 37 38
reprezentowaną przez:
1. Justynę Urbaniak – Burmistrza Stawiszyna
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM"
a
…...................................................................................
…....................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ"

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) zostaje zawarta umowa następującej
treści:

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta
Stawiszyn z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia”

§ 2.
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 od dnia 1 lipca
2015 r. do dnia 30 września 2016 r.
2. Strony ustalają, że raport miesięczny za usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy za
miesiąc wrzesień 2016 r. zostanie przez Wykonawcę przekazany w terminie do 07
października 2016 r.
§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wymagania oraz potencjał
techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399),
prowadzonego przez Burmistrza Stawiszyna, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia, które powinny być wydane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o odpadach i utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu
podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z
podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza
przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem
posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest
wymagane. Wykonawca musi dostarczyć kopie tych umów lub oświadczenie o prowadzeniu
przetwarzania Zamawiającemu
3) umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przyjmowanie
odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych.
4) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
Zamawiającemu kopię umowy na zagospodarowanie odpadów w RIPOK określonej w
Uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/441/12 w sprawie wykonania Planu
gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.
Wykonawca zobowiązuje się iż odebrane odpady komunalne będą zagospodarowywane w Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w:
…............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
gdzie bezpośrednio będą przekazywane odpady zmieszane oraz odpady zielone odebrane danego
dnia z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn.

Wykonawca oświadcza, że posiada bazę magazynowo – transportową oraz sprzęt niezbędny
do wykonania niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że zgodnie z
SIWZ posiada wymaganą ilość pojazdów do realizacji przedmiotu umowy, a pojazdy
wyposażone

będą w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania

satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie
danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o
miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. Wykonawca
zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wgląd do tras przejazdu w celach
kontrolnych. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania techniczne dotyczące
wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych oraz zobowiązuje się do
utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych
2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania uprawnień i wymagań określonych w ust. 1
przez cały okres realizacji umowy.
§ 4.
Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca:
1. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności
wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu
Umowy przepisami prawa, w szczególności:
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232,
ze zm. )
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21, ze zm.)
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. 2013, poz.
1399, ze zm.)
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.
U. z 2013 r. poz.122)
uchwała nr XXVI/143/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn uchwalonym przez
Radę Miejską w Stawiszynie,
uchwałą Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012
roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego
na lata 2012 – 2017,
2. Zobowiązany jest posiadać stosowane zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia

działalności niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy przez cały okres realizacji
postanowień niniejszej Umowy. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc
obowiązującą, w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do uzyskania
aktualnych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia uprawnień.
3. Zobowiązany jest do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji umowy
na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania zapytania.
4.Wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować
bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do godziny 15.00.
Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonania
przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. Dane koordynatora wskazane są w § 13.
5.Zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z
realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób
lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania
danych w celach reklamowych lub marketingowych.
6.Nie może:
1) mieszać odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
2) łączyć w jednej partii transportowej odpadów wytworzonych na terenie innych gmin
3) łączyć w jednej partii transportowej odpadów wytworzonych na terenie gminy i miasta
Stawiszyn lecz pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne
4) łączyć w jednej partii transportowej odpadów komunalnych z podobnymi odpadami
przemysłowymi lub pochodzącymi z działalności gospodarczej
5) mieszać odpadów selektywnie zebranych z innego rodzaju odpadami selektywnie zebranymi
6) deklarować miejsca pochodzenia odpadów niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy.
7. Wyposaży właścicieli nieruchomość zamieszkałych w pojemniki (kontenery, worki) do
zbierania odpadów komunalnych.

§ 5.
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności:
1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramów odbierania odpadów, o których
mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia,

2) udostępnia Wykonawcy informacje o nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy i w granicach
obowiązującego prawa,
3) przekazywania

drogą

elektroniczną

informacji

niezbędnych

dla

prawidłowego

wykonywania umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów,
4) odbioru miesięcznych sprawozdań oraz innych informacji przekazywanych przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy,
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w
terminach określonych w § 8 niniejszej umowy.
§ 6.
1. Zamawiający uprawniony jest 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 i informacji dotyczących lub
związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów
potwierdzających ważenie odebranych przez Wykonawcę odpadów,
3) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy
pojazdów, o którym mowa w SOPZ .
§ 7.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zgodnie z przepisami zawierających dane o:
1) masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (rodzaj, kod odbranych
odpadów komunalnych) w szczególności:
a) odpadów zmieszanych (Mg)
b) odpadów selektywnie zebranych z podziałem na: papier, metale, tworzywa sztuczne i
opakowania wielomateriałowe oraz szkło (Mg)
c) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Mg)
d) odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, przeterminowanych olejów i
tłuszczów, przenośnych baterii i akumulatorów, chemikaliów (Mg)
e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Mg)
2) liczbę nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne
3) sposobach zagospodarowania w/w odpadów ze wskazaniem instalacji do których zostały

przekazane.
2. Wykonawca sporządza informację w formie papierowej i elektronicznej uzgodnionej z
Zamawiającym
3. Wykonawca dodatkowo do miesięcznego raportu dołączy kserokopie karty przekazania
odpadów do recyklingu lub poddania odzyskowi
4. Wykonawca przesyła raport do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia
miesiąca, którego dotyczy. Jeżeli ostatni dzień na przekazanie raportu przypadnie na dzień
wolny od pracy, należy go złożyć w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
5. Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje informację lub zgłasza uwagi.
6. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport jest podstawą do wystawienia faktury za
Wykonaną usługę.
7. Wykonawca sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie sporządzone w sposób
wymagany przez przepisy prawa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do
końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy (w wersji
elektronicznej i papierowej).
8. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie
danych prowadzonej przez Zamawiającego.
9. Wykonawca przekaże jako załącznik do raportu miesięcznego, raport z tras odbioru
odpadów w postaci zapisu śladu GPS zapisanego w pliku GPX.
§ 8.
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie
przekroczy kwoty …................... zł brutto (całkowita cena oferty brutto) z zastrzeżeniem §
12 pkt. 1.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi ….............. zł
brutto.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zakończeniu danego
miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,
wystawionej po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu, o którym mowa w § 7 ust. 5
umowy.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc wrzesień 2016 r.
zostanie wypłacone w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 3.
6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do
czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w
razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia
odsetek za ten okres.
8. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy,
Wykonawca uprawniony będzie do dochodzenia odsetek w wysokości ustawowej.
9. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości
nieruchomości objętych przedmiotem umowy.
§ 9.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, które przypadłoby do zapłaty z tytułu wykonywania
umowy do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono,
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
2) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu informacji i sprawozdania
o których mowa w § 7 ust. 1 i 6
3) w wysokości 300 zł za każdy przypadek niedostarczenia pojemników (kontenerów, worków
itp.) z winy Wykonawcy.
4) w wysokości 5 000 zł w każdym przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia
przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, która przypadłaby do zapłaty do końca okresu obowiązywania umowy,
gdyby od umowy nie odstąpiono.
4. Suma kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8
ust. 1. umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar
pieniężnych, w tym kar, o których mowa w ust. 3, grzywien i innych należności lub opłat
nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na
skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób przy pomocy których wykonuje on
czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonanie tych czynności powierza.
§ 10.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 %

kwoty

określonej w § 8 ust. 1 (ceny oferty brutto), tj. w wysokości: ................................. PLN.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności terminowe
wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe na skutek nie
wykonywania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Dowód

wniesienia

zabezpieczenia

określonego

w

ust.

1

został

przedstawiony

Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy.
4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawcę raportu, o którym mowa w § 7 ust.1.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie niepieniężnej,
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jego ciągłości w całym okresie realizacji
umowy.
§ 11.
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i
ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie uprawnienia przysługujące
Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy, nawet
jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.
4. W przypadku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy, jeżeli zmiana
albo rezygnacja dotyczą podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
roku, poz. 907 ze zm.) , w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał podwykonawcy do realizacji
żadnej z części zamówienia, jednak w trakcie wykonania umowy Wykonawca będzie chciał
skorzystać z jego pomocy, to zgoda Zamawiającego na wprowadzenie podwykonawcy do
umowy może nastąpić na zasadach określonych w § 11 ust. 4 niniejszej umowy.
6. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część zamówienia publicznego zawarta
między wybranym Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
§ 12.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny
postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przypadki:
1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem
niniejszej umowy,
2) nie rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo
wezwania Zamawiającego,
3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,
4) nie wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się
z innym przedsiębiorstwem,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowania egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizacje umowy.
3. Zamawiający odstępuje od umowy jeżeli suma kar umownych przewyższa wartość
wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1
4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2
pkt 1-4 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz
wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie
6. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający pozostaje
w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, za które Wykonawca należycie
i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed
odstąpieniem
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wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności
rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu może być
złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności.
§ 12.
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 dopuszczalna jest w przypadku:
1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego istotnie wpływającej na zasady odbierania
i zagospodarowania odpadów.
2) Zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług – wartość brutto przedmiotu umowy
ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług.
3) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w RIPOK.
4) wprowadzenia zmian w stosunku do SOPZ w zakresie wykonania prac nie Wykraczających
poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia
procesu realizacji zamówienia.
5) odstąpienia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia
i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania
postępowania, a które powodują, ze wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia
zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne
wydatkowanie środków publicznych
2. W związku ze wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub
zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest
o kwotę nie większa niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby i nazwy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 13.
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z
realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.
2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania
dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą
elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie,
chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej.
3. Korespondencje należy kierować na wskazane adresy:
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Imię i nazwisko:.................................................
Adres:.................................................................
Telefon:..............................................................
Fax:....................................................................
e-mail:................................................................
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Imię i nazwisko:............................................ (Koordynator)
Adres:............................................................
Telefon:.........................................................
Fax:...............................................................
e-mail:...........................................................

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 14.
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory
i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 15.
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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