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UMOWA nr ….  

 

zawarta w dniu …………w Gorzycach 

 

pomiędzy: 

Gminą Gorzyce z siedzibą w Gorzycach  przy ul. Sandomierska 75, NIP  8672077154 

zwaną dalej „Zamawiający”, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorzyce - Pana Leszka 

Surdego przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Marty Mazur – Matyka,  

 

a 

………… zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  dla gospodarstw domowych, zwanej dalej 

„ustawą”, realizację zadania Gminy „Dystrybucja węgla w ramach zakupu 

preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych 

położonych na terenie Gminy Gorzyce”, zwanego dalej „zadaniem”, a Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać zadanie  na warunkach określonych w niniejszej umowie 

i w/w ustawie.  

2. Wykonawca w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa zobowiązuje się  

do przewozu na własne ryzyko własnymi środkami transportu węgla kamiennego  

z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Prognozowany sortyment węgla do dystrybucji zgodnie zamówieniami z PPG S.A. - 

Groszek, Kostka, Orzech, Ekogroszek.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 dystrybucja węgla ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj.  ul. Dąbrowica 

4, 39-450 Dąbrowica Firma Handlowo Usługowa Wiesław Hajder woj. 

podkarpackie do wskazanego  przez Zamawiającego składu opałowego 

znajdującego się na terenie Gminy Gorzyce tj………….. 

 potwierdzenie ilości węgla odbywać się będzie w momencie odbioru dokumentu 

wywozowego przez upoważnionego Kierowcę Zamawiającego na podstawie 

pełnomocnictwa. Kierowca Wykonawcy w imieniu Zamawiającego, zobowiązany 

jest do zgłoszenia reklamacji, co do ilości załadowanego węgla, przed 

opuszczeniem miejsca załadunku. Wykonawca zastrzega, że po opuszczeniu 

miejsca załadunku, nie będzie uwzględniana reklamacja pod względem ilościowym 

odebranego węgla. Wszelkie niedobory ilościowe węgla będą pokrywane przez 

Wykonawcę.  

 kierowca Wykonawcy przed opuszczeniem miejsca odbioru węgla ma obowiązek 

sprawdzić jakość przewożonego węgla.  

 wykonywanie transportów pojazdami o załadunku minimalnym 25 ton, 

 gotowość każdorazowego wykonania zadania niezwłocznie od zgłoszenia 

Wykonawcy. 
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 wykonywanie transportów dziennych w ilości zgłoszonej przez Zamawiającego. 

Zlecenie transportów odbywać się będzie  telefoniczne pod numer………… oraz 

drogą elektroniczną na adres e-mail………. 

 rozładowanie węgla i dokonanie odbioru każdej partii dostawy, poprzez ponowne 

przeważenie każdej dostarczanej partii węgla.  

 składowanie odebranego węgla na składzie opałowym, o którym mowa w § 4 ust.5,  

  ważenie zalegalizowaną wagą i wydawanie węgla osobom fizycznym określonym 

w § 4 ust. 3, 

 prowadzeniem dokumentacji określającej ilości wydawanego węgla oraz dane 

osób, którym został węgiel wydany,  

 składanie sprawozdań określonych w § 6 i 9  umowy,  

 przedstawienie świadectwa legalizacji wagi w terminie 1 dnia od dnia  podpisania 

umowy. 

 wykonawca wraz z przywiezionym węglem dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające parametry jakościowe przywiezionego materiału opałowego, tj. 

„Certyfikat jakości węgla” lub inny dokument potwierdzający parametry 

jakościowe. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

 skład opałowy § 4 ust.5 jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,  

w tym: 

a) posiada trwałe ogrodzenie, 

b) teren jest oświetlony, 

c) jest objęty monitoringiem całodobowym, 

d) posiada tabor samochodowy oraz sprzęt mechaniczny umożliwiający załadunek 

sprzedanego węgla na tabor samochodowy. 

 skład opałowy spełnia wymagania stawiane składom węgla, o których mowa w § 

30 pkt 1 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 

października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 1997 r. Nr 132 poz. 

877), 

 posiada tytuł prawny do nieruchomości,  na terenie którego znajduje się skład 

opałowy. 

6. Wykonawca zapewni tabor samochodowy oraz sprzęt mechaniczny, o których mowa  

w  § 1 pkt 5 lit. d) wraz z kierowcą lub operatorem celem realizacji obowiązków  

o których mowa w § 1 niniejszej umowy. 

7. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 wystawianie Zlecenia transportowego przed rozpoczęciem każdej dziennej 

dostawy węgla. Z podaniem ilości kursów, 

 zawiadomienie Wykonawcy o konieczności podstawienia środków 

transportowych, każdorazowo w dzień poprzedzający wykonanie usługi 

transportowej, 

 zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych upoważnień do odbioru węgla od 

podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu, 

 bieżące informowanie Wykonawcy o zmianach w dostawach przez PGG S.A., 
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 poinformowanie osób fizycznych o miejscu odbioru węgla wskazany w § 4 ust. 5,  

 zapłata Wykonawcy wynagrodzenia  za wykonanie umowy.  

8. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo  

 

§ 2 

Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje sprzętem niezbędnym do przewozu towarów 

(węgla kamiennego) i że sprzęt ten jest sprawny i dopuszczony do ruchu oraz posiada 

ubezpieczenie OC, NNW i OC działalności gospodarczej, jak również spełnia 

obowiązujące wymagania przez przepisy BHP i ppoż. 

2. Wykonawca oświadcza, że pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu Przedmiotu 

Umowy posiadają niezbędne kwalifikacje do obsługi sprzętu transportowego oraz 

zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i ppoż. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za czynności określone w § 1 za 1 tonę (Mg) węgla  

wynosi……………… zł netto + % VAT w kwocie …………….. zł,  

co stanowi kwotę ………………….zł brutto. 

2. Zamawiający szacuje ilość węgla na 702 tony (słownie: siedemset dwie tony), lecz 

faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy stanowi iloczyn 

ilości węgla odebranego w danych okresach rozliczeniowych z Punktu odbioru (tj.  

ul. Dąbrowica 4, 39-450 Dąbrowica Firma Handlowo Usługowa Wiesław Hajder woj. 

podkarpackie) do miejsca wskazanego § 4 ust 5 wyrażonej w jednostce masy Mg oraz 

wynagrodzenia za 1 Mg węgla określonej w ust. 1. 

3. Wykonawca będzie obciążał Gminę fakturą VAT w kwocie zgodną z ust. 2  

w określonych terminach: 

- do 30.11.2022 r., 

- do 15.12.2022 r., 

- do 28.12.2022 r.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy ………………………………………… w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku 

wystawienia błędnej faktury VAT Zamawiający wstrzyma płatność do czasu 

wyjaśnienia lub usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę, bez obowiązku 

płacenia odsetek za ten okres. 

5. Do faktury Wykonawca dołączy listę mieszkańców z podaniem imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, ilości wydanego sortymentu, a także zawierającą własnoręczny 

podpis mieszkańca potwierdzający odbiór węgla.   

6. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

Nabywca: Gmina Gorzyce  

ul. Sandomierska 75 

39-432 Gorzyce 

NIP:  8672077154  

7. Wynagrodzenie określone w sposób wskazany w ust. 2 i 3 stanowi całkowite 

wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań 

określonych w umowie, związanych z dystrybucja węgla w imieniu Gminy.  



4 
 

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

9. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zamawiającego 

sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 9 ust.  

§ 4 

Sposób wykonania umowy 

1. Termin realizacji umowy  ustala się: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.  

2. Węgiel po cenie preferencyjnej będą mogły odebrać osoby fizyczne prowadzące 

gospodarstwa domowe po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o zakup 

preferencyjny węgla, złożonego do Wójta Gminy Gorzyce. 

3. Wykonawca wyda węgiel osobie fizycznej wyłącznie na podstawie opłaconej faktury 

do 1,500 (jeden tysiąc pięćset ) kg węgla. 

4. Wykonawca nie może od podmiotów uprawnionych do zakupu węgla pobierać 

jakichkolwiek opłat z tytułu wydania węgla. 

5. Wykonawca dostarczy, rozładuje i będzie wydawał węgiel w celu realizacji niniejszej 

umowy. Miejsce to położne będzie na terenie …. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania węgla na rzecz podmiotów uprawnionych 

zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. 

7. Osobą do kontaktów roboczych jest: 

1) ze strony Zamawiającego:   

Stachula Magdalena tel. 158362075 wew. 22 e-mail m.stachula@gminagorzyce.pl  

2) ze strony Wykonawcy 

    …………………… 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należytą ochronę powierzonego węgla 

w czasie realizacji niniejszej umowy. 

2. W okresie ujemnych temperatur Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się stosować 

skuteczne środki przeciwko przymarzaniu węgla. 

3. Wykonawca odpowiada za zgodność ilości węgla odebranego od podmiotu 

wprowadzającego węgiel do obrotu, która winna odpowiadać ilości węgla 

rozdystrybuowanego. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca wydał węgiel osobie nieuprawnionej do jego 

odbioru lub w ilości przekraczającej ilość podanej na fakturze, Wykonawca podlega 

karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do składania w czasie obowiązywania umowy sprawozdań 

miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca  

 z ilości  dostarczonego i wydanego węgla, 

 ilości wykonanych kursów za miesiąc sprawozdawczy, 

mailto:m.stachula@gminagorzyce.pl
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 wagi przywiezionego węgla dla każdego kursu, 

 ilość osób z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, którym został wydany 

węgiel kamienny.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na terenie siedziby  Wykonawcy 

informacji, że realizuje zadanie Gminy Gorzyce sprzedaż węgla w ramach zakupu 

preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych 

położonych na terenie Gminy Gorzyce.   

2. Wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco, jednak nie później niż  

w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o: 

 zmianie adresu siedziby oraz adresów i numerów telefonów osób 

upoważnionych do reprezentacji; 

 ogłoszeniu likwidacji lub wszczęciu postępowania upadłościowego. 

 

 

§ 8 

Kontrola zadania  

1. Zamawiający sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Wykonawcę. 

Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego 

zakończeniu. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zamawiającego  mogą 

badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 

prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji 

dotyczących wykonania zadania. Wykonawca na żądanie kontrolującego zobowiązuje się 

dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień  

i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zamawiającego zarówno 

w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. 

4. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie 

Zamawiającego. 

5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje Wykonawcę,  

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na 

celu ich usunięcie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania 

wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o sposobie 

ich wykonania Zamawiającego. 
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§ 9 

Obowiązki sprawozdawcze Wykonawcy 

1. Akceptacja sprawozdania polega na weryfikacji przez Zamawiającego działań Wykonawcy. 

2. Wykonawca składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania  w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia realizacji zadania. 

3. W przypadku niezłożenia w terminie  sprawozdań, o których mowa w § 6 i § 9 ust. 2 

Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania.  

§ 10 

Wykonawca ma obowiązek: 

Zapewnić, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były 

wyposażone w urządzenia monitorujące i umożliwiające automatyczne zapisywanie  

w nieulotnej pamięci czasu pracy, przebytej drogi pojazdów za pomocą systemu 

pozycjonowania satelitarnego. 

 

§ 11 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron 

Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

  

§ 12 

Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego 

Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku: 

1) nieprzedłożenia przez Wykonawcę sprawozdania z wykonania zadania  w terminie 

określonym i na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

2) odmowy poddania się przez Wykonawcę kontroli albo niedoprowadzenia przez 

Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

3) wydania węgla osobie nieuprawnionym; 

4) wydania 1 osobie więcej niż 1,5 Mg węgla. 

 

 

§ 13 

Forma pisemna oświadczeń 

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

 

§ 14 

Odpowiedzialność wobec osób trzecich 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 

w związku z realizacją zadania.  

2. W zakresie związanym z realizacją zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem  

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów 

informatycznych, Zleceniobiorca postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
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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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  przez gospodarstwa domowe. 

2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

§ 16 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy  o podwykonawstwo, 

w przypadku gdy: 

 nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

 przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy   

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, uważa się za 

akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego  w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

10 000 złotych 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje   

o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

17. Dokonanie bezpośredniej zapłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia po upływie terminu na    

  zgłaszania uwag o którym mowa w ust. 16. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy         

  zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego    

  wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu                 

 podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%  

 wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 

 

§ 17 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

W przypadku wystawienia faktury VAT obejmującej wykonane przez podwykonawców, 

Wykonawca do faktury dołączy oświadczenie, podwykonawcy wraz z dowodem dokonania 

zapłaty, o otrzymaniu zapłaty lub zabezpieczenie wynagrodzenia.   

 

§ 18 
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Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony 

będą się starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie 

poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 19 

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 

(jeden) egzemplarz dla Wykonawcy i 1 (jeden) dla Zamawiającego. 

 

 

         Wykonawca:                                                      Zamawiający:                                

   

 

 

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

 

 


