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Załącznik nr 4 do SIWZ
/projekt umowy/
UMOWA nr …………………………….
na dostawę oleju opałowego
zawarta w dniu …………………. 2019 r. w Białymstoku
pomiędzy:
Miastem Białystok
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
NIP 966-211-72-20, REGON 050 658 640,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 z siedzibą w Białymstoku (15-337)
przy ul. Pułaskiego 25 - Pana ……………..…………………..……
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a:
…………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………………………, REGON: ………………………………………..
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa, o następującej treści:
Przedmiot umowy
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego, zwanego dalej „olejem”
lub „olejem opałowym”, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku przy ul.
Pułaskiego 25, dalej „szkoły”, o parametrach nie gorszych niż:
1) gęstość w temp. 150C
- max 860 kg/m3
2) wartość opałowa
- min 42.6 MJ/kg
3) lepkość kinematyczna
- max 6 mm2/s
4) pozostałość po spopieleniu
- max 0.01 % (m/m)
5) zawartość siarki
- max 0.1 % (m/m)
6) zawartość wody
- max 200 mg/kg
2. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory
naftowe. Oleje opałowe” w zakresie lekkiego oleju opałowego oraz wymagania Rozporządzenia
Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości
siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje
opałowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2008) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września
2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1822).
3. Zamawiający przewiduje następujące zapotrzebowanie na olej opałowy, będący przedmiotem
zamówienia, w okresie obowiązywania umowy:
1) w ramach zamówienia podstawowego – ilość minimalna (gwarantowana) - 80 000 litrów,
2) w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp - możliwość zwiększenia
ilości o maksymalnie 40 000 litrów, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.
4. Z prawa opcji Zamawiający będzie mógł skorzystać w okresie trwania niniejszej umowy, po
wykorzystaniu minimalnej (gwarantowanej) ilości oleju w ramach zamówienia podstawowego.
5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.
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6. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje obowiązek
świadczenia po stronie Wykonawcy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o realizację dostaw objętych zakresem prawa
opcji.
7. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji postanowienia niniejszej umowy stosuje
się odpowiednio.
8. Zamawiający oświadcza, że olej opałowy nabywany jest dla celów grzewczych na własne potrzeby
i nie będzie podlegać dalszej odsprzedaży.
Warunki realizacji dostaw
§ 2.
1.

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania (na własny
koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko) lekkiego oleju opałowego do siedziby szkoły oraz
rozładunku (przepompowania) oleju do zbiornika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczać będzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
(zaplombowanej autocysterny), posiadającego wymagane badania i atesty oraz wyposażonego w
legalizowany licznik przepompowywanego oleju oraz inne urządzenia niezbędne do
bezawaryjnego przepompowania oleju do zbiornika. Na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca przedstawi świadectwo legalizacji dla ww. instalacji pomiarowej.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami pozwolenia do obrotu paliwami
ciekłymi, oraz że dostawy realizowane będą przez osoby posiadające wymagane przepisami
uprawnienia.
4. Dostawy (w ramach zamówienia podstawowego i opcjonalnego) odbywać się będą sukcesywnie,
w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówienia telefonicznego,
potwierdzonego w tym samym dniu pocztą elektroniczną przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego, wskazanego w niniejszej umowie.
5. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7:00 do
14:00, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od złożenia zamówienia, w ilości wskazanej w
zamówieniu. Planuje się dostawy przeciętnie raz w miesiącu (z zastrzeżeniem, że w miesiącach
zimowych mogą zdarzyć się 2 tankowania), każdorazowo w ilości ok. 10 000 litrów.
6. Wykonawca w dniu dostawy oleju będzie zobowiązany przedłożyć certyfikat/atest/świadectwo
badania jakości lub inny dokument potwierdzający zgodność parametrów dostarczanego oleju
opałowego z warunkami opisanymi w § 1 ust. 1 i 2 umowy.
7. W sytuacji, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą powyżej 24 godzin od terminu określonego w
ust. 5, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, bądź zlecić wykonanie
zamówienia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wykonanie dostawy zastępczej, bądź przez
Wykonawcę w dodatkowym terminie, nie zwalnia Wykonawcy od realizacji dalszej części umowy
oraz zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy. Zasady odbioru oleju w
dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy olej w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający
odbierze dostarczoną ilość, a Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ilości oleju do ilości
zamówionej, w nieprzekraczalnym terminie do 24 godzin od stwierdzenia dostarczenia mniejszej
ilości. Ujawnienie braków ilościowych traktowane będzie jako niedotrzymanie terminu realizacji
dostawy określonego w ust. 5 (do czasu usunięcia braków) i skutkuje naliczeniem kary umownej,
o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy. Zasady odbioru brakującej ilości oleju stosuje się
odpowiednio.
9. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów wymienionych w ust. 6, Zamawiający nie dokona
odbioru dostawy. Zaistnienie okoliczności opisanych w zdaniu pierwszym, nie stanowiące
podstawy do zmiany przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy, traktowane będzie jako
niedotrzymanie terminu realizacji dostawy określonego w ust. 5 i będzie skutkowało naliczeniem
kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy.
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10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jakości oleju opałowego, Zamawiający zleci
wykonanie badań oleju w uprawnionym laboratorium. W przypadku stwierdzenia, że badany olej
spełnia wymagane parametry, koszty badań pokryje Zamawiający. W razie stwierdzenia
niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego obciążony zostanie
Wykonawca. Postanowienia te nie wykluczają uprawnień Zamawiającego do naliczenia kary
umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy.

1.
2.

3.

Termin realizacji
§ 3.
Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
Dostawy rozpoczną się po dokonaniu pierwszego zamówienia, zgodnie z treścią § 2 ust. 4
umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2020 r. Ostatnia dostawa zostanie
zrealizowana nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.
Umowa wygasa wraz z upływem terminu określonego w ust. 1 lub wcześniej - w przypadku
wykorzystania środków określonych w § 4 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie i sposób rozliczenia
§ 4.

1. Na podstawie ilości oleju opałowego, określonych w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2, w oparciu o kalkulację ceny
jednostkowej za litr oleju opałowego, zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się, iż wartość umowy nie
przekroczy kwoty brutto (całkowitej ceny ofertowej) …………….zł (słownie…………………………………),
w tym:
1) w ramach zamówienia podstawowego - ………….. zł brutto, uwzględniająca ..….. % podatku VAT,
2) w ramach prawa opcji - …………………. zł brutto, uwzględniająca …….. % podatku VAT.
2. Za realizację umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie (nie wyższe niż cena
ofertowa odpowiednio za zamówienie podstawowe i opcjonalne) obliczone jako iloczyn faktycznie
dostarczonej ilości oleju opałowego i ceny jednostkowej brutto za 1 litr oleju, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Cena jednostkowa brutto, o której mowa w ust. 2 stanowi cenę jednostkową netto producenta
………………….…………. /wskazanego w ofercie/ za 1 litr lekkiego oleju opałowego z dnia dostawy,
pomniejszoną o zaoferowany stały upust w wysokości ………% /zgodnie z ofertą/ oraz powiększoną
o należny podatek VAT.
4. Każdorazowo, realizując dostawę, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wysokość ceny
lekkiego oleju opałowego producenta na dzień dostawy, np. poprzez załączenie wydruku ze strony
internetowej producenta, wskazanego w ust. 3.
§ 5.
1. Przy każdorazowej dostawie oleju Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument, o którym
mowa w § 2 ust. 6 umowy oraz potwierdzenie ilości zatankowanego oleju, które zostanie
podpisane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest dokument i potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca wraz z fakturą będzie przedkładał formularz wyliczenia ceny jednostkowej brutto za
1 litr oleju w sposób określony w § 4 ust. 3 wraz z wydrukiem, o którym mowa w § 4 ust. 4.
4. Zamawiający przewiduje wystawienie faktury po każdej dostawie.
5. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr …………………………………………………………. na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę
faktury VAT, w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z
kompletem dokumentów określonym w ust. 3.
6. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
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7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dane:
NABYWCA: Miasto Białystok
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
NIP 966-211-72-20;
ODBIORCA: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Pułaskiego 25, 15-337 Białystok.
8. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank
prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
9. Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonywana
na wskazany w ust. 5 rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
10. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Zamawiający (szkoła) posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5423282379. Jedocześnie
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktur korygujących.
Podwykonawcy
§ 6.
1.

2.

3.

Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą oświadcza, że powierzy/nie powierzy* wykonanie części
zamówienia podwykonawcy polegającej na ………………………………………….. i niniejszym wskazuje
dane podwykonawcy …………………………………… (*niepotrzebne skreślić).
Warunkiem powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia jest posiadanie przez
podwykonawcę uprawnień, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do należytego jej wykonania
i wymaganego w SIWZ.
Wykonanie prac przy udziale podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów. Za działania
i zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne.
Osoby do kontaktu
§ 7.

Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów w celu realizacji postanowień umowy jest
……………………………., adres e-mail ……………………………, tel. ………………………
2. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów w celu realizacji postanowień umowy,
w tym do składnia zamówienia na dostawy oleju opałowego, zgodnie z treścią § 2 ust. 4 umowy,
jest ……………………. adres e-mail ………………………, tel. ………………
3. Zmiana danych kontaktowych i osób upoważnionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę do
kontaktów wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy.
1.

Kary umowne
§ 8.
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących
przypadkach:
1) za niedotrzymanie terminu dostawy oleju, wskazanego w § 2 ust. 5 - w wysokości 1% wartości
brutto zleconych i niezrealizowanych w terminie dostaw, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,
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2.
3.

4.

5.
6.

2) za odstąpienie od umowy/ rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 15% wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy,
3) za dostarczenie oleju opałowego o parametrach niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego - w wysokości 800 zł za każdy stwierdzony przypadek,
4) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub jej części, inne aniżeli określone
w pkt 1 i 3 - w wysokości 3 % wartości brutto odpowiednio zamówienia podstawowego
określnego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub opcjonalnego, określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności przysługujących
Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z faktury, Zamawiający wystawi
odpowiednią notę obciążeniową. Kary umowne będą płatne w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 15% wartości brutto umowy,
określonej w § 4 ust. 1 umowy, z wyłączeniem okoliczności przewidzianych w § 9 umowy.
W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty faktury przez Zamawiającego, Wykonawca ma
prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe jak za opóźnienie w spełnieniu świadczenia.
W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach
ogólnych.
Rozwiązanie umowy / Odstąpienie od umowy
§ 9.

1. Zamawiający może, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od
umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
1) naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 w wysokości przekraczającej
40 % wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy,
2) utraty uprawnień Wykonawcy do realizowania przedmiotu zamówienia,
3) opóźnienia w realizacji dostawy przekraczającego 5 dni,
4) gdy Wykonawca z własnej winy trzykrotnie opóźni realizację dostaw,
5) gdy Wykonawca z własnej winy dwukrotnie dostarczy olej niezgodny z wymaganiami
Zamawiającego,
6) gdy Wykonawca z własnej winy dwukrotnie nie przedłoży dokumentów wymienionych w § 2
ust. 6.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy/rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na żądanie zastrzeżonych kar umownych
oraz odszkodowania uzupełniającego.
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Zmiany w umowie
§ 10.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie:
1) zmiany wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 oraz pkt 1 i 2 w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT i/lub wysokości podatku akcyzowego o kwotę wynikającą ze
zmiany tej stawki i/lub wysokości podatku akcyzowego ze skutkiem od dnia jej obowiązywania,
2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron umowy,
w tym zmiany parametrów lekkiego oleju opałowego,
3) zmiany producenta oleju wskazanego w § 4 ust. 3 umowy z powodu okoliczności niezależnych
od Wykonawcy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy, pod warunkiem
wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę.
4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 i 3, jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania
takiej zmiany oraz jego akceptacja przez drugą stronę umowy.

Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych
§ 11.
1. Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z
wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w
całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody
strony umowy, od której pochodzą informacje;
4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;
5) niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawcę
od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie
określonym umową;
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,
o których strona ta poinformowała;
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania
tajemnicy informacji.
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2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła
wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w
tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z
naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania
tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą
z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.).
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych,
ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy
realizacji umowy.
Pozostałe postanowienia
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa energetycznego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 14.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Białymstoku.
§ 15.
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również
przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września
2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
§ 16.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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