Transport cysternami popiołów lotnych z PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole – Postępowanie nr 21168-2/2018

Załącznik nr 5 do SIWZ
Umowa nr RUE/…../2018
Zawarta w dniu ……………………………….. w Bogatyni
Pomiędzy:
EPORE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni przy ul. Środkowej 7, Wpisaną do rejestru
Przedsiębiorców nr KRS 0000112935 w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna, Wydział IX Gospodarczy, wysokość
kapitału zakładowego i wpłaconego 31.981.500 zł, REGON 230903528, reprezentowanym przez
1.

………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………

Zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………… z siedzibą w ………………. reprezentowanym przez:
1.
………………………………………………………………………………………
2.

………………………………………………………………………………………

Zwanym dalej „Wykonawcą”
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której
integralną część stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1: Specyfikacja Techniczna,
Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy wraz z potwierdzeniem.
2. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot przewozu stanowi uznany przez Urząd Marszałkowski w Opolu
z dniem 06 stycznia 2014r. za produkt uboczny – popiół lotny - w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. 2013 poz. 21) lub odpad o kodzie 10 01 02.
3. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są oraz spełnia on warunki i procedury przewozu przedmiotów określonych w ust.
1. Wykonawca oświadczy na piśmie, iż dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami w części dotyczącej transportu odpadów oraz będzie bezzwłocznie
informował o wszelkich zmianach w tym rejestrze uniemożliwiających dalsze prowadzenie transportu odpadów zgodnie
z przepisami.
4. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca będzie jedynie transportującym odpady wykonującym wyłącznie usługę
transportu (nie jest posiadaczem odpadu) i w związku z tym będzie prowadził uproszczoną ewidencję odpadów
stosownie do art. 71 pkt. 2 Ustawy o odpadach.
§ 2 Zasady współpracy
1. Realizacja transportów do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców realizowana będzie w oparciu
o bieżące „Zamówienia transportu EPORE” składane w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 –
16:30 z wyprzedzeniem przez Zamawiającego (min. 12 godzin przed planowaną realizacją) – do Wykonawcy w formie
elektronicznej (e-mail) zawierające miejsce, czas dostawy i ilości popiołu zadysponowanego do przewozu. Zamawiający
ma prawo do odwołania Zamówienia Transportu w terminie do 2 godzin przed godziną wskazaną w „Zamówieniu
Transportu EPORE”.
2. Zmianę odbiorcy popiołów oraz zmianę adresu dostawy popiołów lotnych może dokonać tylko i wyłącznie Zamawiający
po poinformowaniu o tym Wykonawcę. W przypadku samowolnej zmiany przez Wykonawcę odbiorcy lub adresu
dostawy popiołów lotnych, Wykonawca zostanie obciążony wszystkimi kosztami powstałymi z tego tytułu.
3. Wykaz miejscowości będących miejscem dostawy i rozładunku oraz przedział kilometrowy zawiera Załącznik nr 2 do
niniejszej umowy, dokładny adres dostawy będzie wskazany na bieżąco przez Zamawiającego w „Zamówieniu
Transportu EPORE”.
4. Po zwrotnym potwierdzeniu Zamówienia Transportu, Wykonawca zobowiązuje się podstawić środki transportu.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej do 4 h od
otrzymania Zamówienia. Brak realizacji transportu w określonym terminie upoważnia Zamawiającego do wykonania
przewozu zastępczego, a koszty przewozu zastępczego powiększone o 20% pokryje Wykonawca.
5. Realizacja transportów odbywać się będzie w dniach poniedziałek-sobota oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta.
Realizacja przewozów w dni wolne od pracy, niedziele i święta wymaga wyraźnego wskazania w Zamówieniu przez
Zamawiającego. Transporty będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
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6. Zamawiający zobowiązany jest do wydania Wykonawcy prawidłowo wypełnione dokumenty przewozowe najpóźniej
w chwili zakończenia załadunku i procesu ważenia.
7. Wykonawca przyjmuje z chwilą zakończenia załadunku, ważenia i odebrania dokumentów przewozowych
odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.
8. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego informowania o wszelkich utrudnieniach związanych z realizacją
niniejszej umowy, zgłoszonych przewozów i realizacją „Zamówień Transportu”.
9. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
- …………………………………………………………….
10. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:
- ………………………………………………………..
11. Zmiana osób i danych kontaktowych wymienionych w ust. 11 i 12 nie wymaga aneksu do umowy.
§ 3 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim i niezbędnym:
a) potencjałem technicznym w postaci specjalistycznych autocystern do przewozu materiałów sypkich, wyposażonych
we własne sprężarki oraz węże rozładowcze umożliwiające bez wtórego pylenia pneumatyczny rozładunek popiołów
lotnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ilości 20 zestawów (ciągnik siodłowy+autocysterna)
w pierwszym roku, 30 zestawów w latach kolejnych pozostających w gotowości 24 godziny przez 6 dni w tygodniu
(poniedziałek-sobota) oraz ilość 12 zestawów pozostających w gotowości w niedziele, dni wolne od pracy oraz
święta.
b) możliwościami organizacyjnymi i ludzkimi niezbędnymi do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej
umowy.
2. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
a) Zapewnienia ciągłości świadczenia usług w terminach i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz
bieżącym Zamówieniu transportu.
b) Zapewnienia do realizacji niniejszej umowy taboru w ilości zadeklarowanej w §3 pkt 1 ppkt a) niniejszej umowy oraz
w Specyfikacji technicznej pkt 2.1. ppkt 1 a), b) i c).
c) Zapewnienia do przewozu sprawnych technicznie środków transportowych silonaczepy do przewozu materiałów
sypkich posiadających wymagane zezwolenia, dopuszczenia i badania technicznie należycie oznakowanych.
3. Wykonawca podstawi pod załadunek tabor samochodowy wolny od zanieczyszczeń (wewnątrz zbiornika silonaczepy),
które mogłyby w jakikolwiek sposób pogorszyć, jakość i parametry fizyko-chemiczne przewożonego popiołu.
4. Prawidłowego znakowania i wypełniania dokumentacji przewozowej.
5. Nadzorowania prawidłowości załadunku i zgłaszania uwag w tymże zakresie.
6. Samochody muszą być wyposażone w system monitorowania GPS do wglądu Zamawiającego na jego żądanie.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się realizację transportów samochodami bez systemu monitorowania GPS po
wcześniejszym poinformowaniu oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego.
7. Przestrzegania przepisów i procedur obowiązujących na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w Opolu
trakcie dojazdu i załadunku środków transportowych w tym poleceń obsługi, ważenia pojazdów, zachowania warunków
DMC (dopuszczalnej masy całkowitej).
8. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji
awaryjnej w trakcie realizacji usługi stwarzającej zagrożenia dla środowiska naturalnego (np. rozszczelnienie
silonaczepy, wysypanie przewożonego materiału w innym miejscu niż wskazane przez Zamawiającego, itp.) oraz po
uzgodnieniu z Zamawiający do niezwłocznego usunięcia jej skutków na własny koszt.
9. Prowadzenia transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym Prawa
przewozowego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa ochrony środowiska ustawy o odpadach oraz innymi przepisami
związanymi z przedmiotem niniejszej umowy.
10. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zakresu usługi objętej niniejszą umową i niezwłocznego przedłożenia do
wglądu aktualnej polisy na każde żądanie Zamawiającego, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
11. Bezwzględnego przestrzegania obowiązujących dla danego pojazdu norm obciążenia całkowitego (DMC)
oraz dopuszczalnych nacisków na osie pojazdu. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia
norm opisanych w zdaniu 1, w przypadku spowodowania szkody po stronie Zamawiającego jest zobowiązany do jej
wynagrodzenia.
12. Wykonawca w przypadku korzystania z usług swoich podwykonawców odpowiada za ich działanie tak jak za własne.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny środków transportu, stan ładunku w trakcie transportu
oraz ewentualne szkody z tego tytułu, także w przypadku korzystania z usług swoich podwykonawców.
14. W przypadku przewozu odpadów Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia odpadu na karcie
przekazania odpadów – każdorazowo lub miesięcznie w zależności od uzgodnień i warunków realizacji niniejszej umowy.
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§ 4 Obowiązki Zamawiającego
W ramach niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany do:
1. Zapewnienia od strony techniczno-organizacyjnej sprawnego załadunku środków transportowych Wykonawcy.
2. Wydawania Wykonawcy prawidłowo wypełnionych dokumentów niezbędnych dla realizacji usługi (upoważnienia, kwity
wagowe, wskazanie miejsca załadunku i miejsca rozładunku materiału).
3. W przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości (wady techniczne pojazdu Wykonawcy, brudna
wewnątrz i na zewnątrz silonaczepa, przekroczenie obowiązującej DMC, niezgodności w dokumentacji) Zamawiający ma
prawo do wstrzymania wydania Wykonawcy dokumentów (upoważnienie, kwity wagowe, karty przekazania odpadu)
do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę.
4. W przypadku transportu popiołów lotnych, które nie są odpadami oraz popiołów lotnych, które są odpadami wskazania
miejsca przeznaczenia popiołów i odpadów oraz wskazania posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.
§ 5 Termin realizacji
Umowa jest zawarta na okres 48 miesięcy liczony od daty zawarcia umowy
§ 6 Wynagrodzenie
1. Strony szacują orientacyjną wartość ogólną niniejszej umowy na kwotę …………………………zł netto (słownie:
…………………………….. złotych 00/100).
2. Strony ustalają wynagrodzenie w sposób następujący:
a) wynagrodzenie za zrealizowane usługi stanowić będzie suma przewiezionych ilości popiołów w danym okresie
pomnożona przez stawkę przewozową netto za przewiezienie 1 Mg popiołu lotnego dla danego kierunku (odcinek
kilometrowy) ujętego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
b) W przypadku zlecenia przewozu niepełno-tonażowego (poniżej 26 Mg) naliczanie stawki przewozowej będzie
prowadzone na podstawie stawek ujętych w tabeli kilometrowej (Zał. nr 2, część 2) wg nast. wzoru:
26 Mg pomnożone przez stawkę za dany odcinek (Zał. nr 2, część 2).
c) W przypadku nieuzasadnionego załadunku niepełno-tonażowego (poniżej 26 Mg) stawka przewozowa będzie
rozliczana w nast. sposób:
Ilość Mg załadowanego popiołu pomnożona przez stawkę z tabeli kilometrowej (Zał. nr 2, część 2).
d) Waloryzacja stawki w zależności od zmian cen paliw.
3. Stawki za przewiezienie 1 Mg popiołów (przewóz pełno-tonażowy) lub za kurs niepełno-tonażowy na odcinku
wymienionym w Załączniku nr 2 mogą podlegać negocjacjom w dół w ramach przewozów wykonywanych na podstawie
niniejszej umowy. Zmiany te nie wymagają aneksowania ani zmian umowy.
4. Strony zastrzegają, że wysokość stawki przewozowej nie jest uzależniona od ilości załadowanego popiołu
i nie będzie wzrastać po przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej lub maksymalnej ładowności pojazdu.
5. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących stawek.
6. Każdej ze stron przysługuje prawo renegocjacji warunków niniejszej umowy, szczególnie, gdy warunki techniczne,
ekonomiczne lub prawne będące podstawą niniejszej umowy zmienią się na tyle znacząco, że realizacja umowy na
dotychczasowych warunkach groziłaby którejś ze Stron gospodarczo rażącą stratą.
7. W przypadku zmiany, średniej kwartalnej ceny paliwa (liczonej na podstawie cen hurtowych PKN Orlen) o wartości
minimum ± 10% w stosunku do ceny bazowej Stronom przysługuje prawo do uzgodnienia nowych stawek
przewozowych w terminie 10 dni od daty złożenia pisemnego wniosku przez którąkolwiek ze stron. Zmiana stawek
następuje po okresie, w którym stwierdzono zmianę cen paliwa jednak nie wcześniej jak z datą wskazaną w aneksie do
umowy. Bazą jest cena hurtowa ON ogłaszana przez PKN Orlen. Podstawą do kolejnych obliczeń jest średnia cena ON
z grudnia roku poprzedzającego rok bieżący (np. na rok 2020 średnia cena z grudnia 2019).
8. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego podatku VAT w Urzędzie Skarbowym
w Zgorzelcu i jest podatnikiem VAT zarejestrowanym pod nr NIP 6151791971.
9. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego podatku VAT w Urzędzie Skarbowym
w ………………….. i jest podatnikiem VAT zarejestrowanym pod nr NIP ……………….………….
§ 7 Formy płatności
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §6 będzie płatne w cyklu tygodniowym przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze VAT w ciągu …………….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przesłanej w wersji
elektronicznej (PDF) na adres: faktury@epore.pl
2. Podstawą rozliczenia faktury VAT będzie dodatkowo dostarczenie do Biura Wydziału Logistyki w Opolu (EPORE Sp. z o.o.
45-920 Opole ul. Elektrowniana 25) kwitów wagowych lub dokumentów wydania wyrobu czytelnie potwierdzonych
przez Odbiorcę.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu cesji, zastawu
lub działania o podobnym charakterze całości lub części należności wynikających z umowy.
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§ 8 Kary umowne
1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez zachowania terminu wypowiedzenia lub odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20 % orientacyjnej wartości ogólnej umowy określonej w par. 6 ust.1.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 20 % orientacyjnej wartości ogólnej umowy określonej w par. 6 ust. 1.
3. Za każdą godzinę opóźnienia licząc od trzeciej godziny (czas opóźnienia będzie liczony od godziny wskazanej
w zamówieniu transportu). Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 100 zł/godz., chyba że, opóźnienie
spowoduje naliczenie kar przez Odbiorcę, to w takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony wszystkimi kosztami
powstałymi z tego tytułu.
4. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach prawem przewidzianych oraz w przypadku
naruszenia obowiązków określonych w § 3 po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszania umowy.
5. Naliczenie i dochodzenie kar z tytułu opóźnienia nie wyłącza naliczenia i dochodzenia kar z tytułu rozwiązania lub
odstąpienia od niniejszej umowy.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa kary umowne Stronom przysługuje odszkodowanie
uzupełniające na zasadach Kodeksu Cywilnego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wykonawca ma prawo naliczyć kary umowne z tytułu opłat postojowych i opłat za konieczność przekierowania dostaw,
kwoty naliczane będą według cen wskazane w ppkt. a i b.
a) Opłata za postój samochodów na miejscu rozładunku powyżej 2 godzin- 100zł za każdą rozpoczętą godzinę.
b) Opłatą za konieczność przekierowania samochodów z winy Zamawiającego tj. koszty transportu z miejsca załadunku
do miejsca zamówionej dostawy oraz kosztu transportu do alternatywnego miejsca rozładunku według stawek
ujętych w tabeli kilometrowej (Zał. nr 2, część 2)
§ 9 Siła wyższa
1. Każda ze stron może być zwolniona z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji swoich zobowiązań umownych
w przypadku działania „siły wyższej”. Przez pojęcie „siły wyższej” rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym
charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia i niezależne od woli stron umowy, które
zaistnieją po wejściu umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych zobowiązań, np. działania siły
natury, mobilizacja powszechna, działania wojenne itp.
2. Obowiązkiem strony doświadczającej działanie „siły wyższej” jest bezzwłoczne zawiadomienie drugiej strony
w jakiejkolwiek formie o fakcie zaistnienia „siły wyższej” oraz potwierdzenie w formie pisemnej zgłoszenia, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia działania „siły wyższej”, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego
paragrafu. O zakończeniu działania „siły wyższej” strona, której to dotyczy, ponownie zawiadamia drugą stronę umowy.
3. W ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej strony o zaistnieniu „siły wyższej”, jeśli działanie jej nie ustanie,
strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji prac.
§ 10 Poufność
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również
treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia,
udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zleceniodawca ma prawo ujawnić wszelkie
informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej
Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej
PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W
przypadku powierzenia przez Zleceniodawcę innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych
związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których
mowa w niniejszym ustępie.
2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w
stosunku do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie będącej podmiotem
dominującym wobec EPORE Sp. z o.o. – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej umowy PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2016 roku, poz. 1639 j.t. z późn. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej
umowy w zakresie wskazanym w § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
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członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE
(dostępnego na stronie http://www.epore.pl/pl/odpowiedzialnybiznes/compliance/) oraz w Dobrych praktykach
zakupowych (dostępnych na stronie http://www.epore.pl/pl/onas/dobrepraktykizakupowe/) i jako Partner Biznesowy
Spółki GK PGE w swojej działalności przestrzega określonych tam standardów prawnych i etycznych, wymaga
przestrzegania tych standardów ze strony swoich podwykonawców i dostawców, w sprawach związanych z realizacją
umów zawartych z którąkolwiek ze Spółek GK PGE.
Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega przepisów prawa, w tym
w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu brudnych pieniędzy i finansowania
terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie
ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokona należytej staranności przy weryfikacji swoich
współpracowników i podwykonawców w powyższym zakresie.
W razie zgłoszenia przez Spółkę GK PGE jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę w/w
zasad, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.
Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z
przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urządzeń
Zamawiającego.
Z zastrzeżeniem ust 1-3, żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony żadnych
dokumentów ani informacji związanych z Umową otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do celów
innych niż realizacja Umowy. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może wykorzystać jakichkolwiek
danych dotyczących Zamawiającego dla innych celów, niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy, dotyczy to w
szczególności stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeń,
programów i planów remontowych oraz inwestycyjnych jak również wszelkich danych finansowo–księgowych
i bilansowych Zamawiającego.
§ 11
Inne ustalenia
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
Jakakolwiek zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem ust. 11 i 12
w § 2 umowy.
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W przypadku, kiedy zakład Zamawiającego lub zakład Wykonawcy, będą podlegały przekształceniom własnościowym,
obydwie strony umowy mają prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na następcę
prawnego strony umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z oryginalnymi podpisami Stron po jednym dla
każdej ze stron.
Podpisy Stron
Zamawiający
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