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Załącznik Nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy 
Nr sprawy 1886/2022 

Nr ogłoszenia w DzUUE 2022/S 140-397478 
na „Sukcesywne dostawy miału węglowego”. 

 

Umowa nr……………. 

 

Zawarta w Łasinie w dniu …………………… 2022 roku pomiędzy: 
I. Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział VII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771338, posiadającą kapitał zakładowy 

6 200 000,00 zł, NIP: 8762484035, REGON 382175278 reprezentowanym przez Rafała Kobrzyńskiego - 

Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części Zamawiającym, 
 

(zapis dotyczący firmy figurującej w KRS) 

a 

II. ……………………………………………….……, z siedzibą …………………………………………., 

wpisaną/nym, do …..………..………………. prowadzonego przez ………….………… pod numerem 

…………………………...., NIP ………………………….., REGON …………..………….,  

tel. kontaktowy: ………………, nr faksu: …………………., adres mailowy:……………………. 

 

reprezentowaną/ym przez: 

 

1. ………………-…………………, 

2. ………………-…………………,  

 

zwaną/ym w dalszej części Wykonawcą.  
 

(zapis w przypadku firmy wpisanej do CEiDG) 

a 

…………………..…., prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie wpisu  

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………..………..,   

z siedzibą ………………………., NIP ……………………., REGON …………………..,                                                                  

tel. kontaktowy: ………………, nr faksu: …………………., adres mailowy:……………………. 

z zwanym/ą dalej Wykonawcą. 
 

(zapis w przypadku Konsorcjum) 

a 

następującymi firmami działającymi jako Konsorcjum, powołane w celu wspólnego ubiegania  

się o udzielenie zamówienia publicznego: 

1. ……………………………….. - Lider Konsorcjum, z siedzibą ………….…, NIP….……., REGON….….., 

tel. kontaktowy: …….….., nr faksu: ….……, adres mailowy: ………………… 

2. ……………….…………….. - Partner Konsorcjum, z siedzibą ………….…, NIP….……., REGON….….., 

tel. kontaktowy: …….….., nr faksu: ….……, adres mailowy: ………………… 

 

reprezentowanymi przez: 

………………………….- Pełnomocnika Konsorcjum, ustawowego w myśl art. 58 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zwanymi dalej w treści Wykonawcą.  
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, złożonej  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132-139), zgodnie z ustawą z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), strony ustalają co 

następuje:  
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§1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: 

 

Miału węglowego typ 32.1, sortyment M II o poniższych parametrach jakościowych:  

 

1) kaloryczność w stanie roboczym min.   - 23 000 kJ/kg 

2) zawartość siarki ogólnej w stanie roboczym max.  - 0,6 % 

3) zawartość popiołów w stanie roboczym max.   -15% 

4) zawartość wilgoci w stanie roboczym max.   -15% 

5) granulacja: 0 - 20 mm, w tym uziarnienie poniżej 3 mm nie więcej niż 15 %  

 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia  ................  
 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 

2022 roku, miał węglowy w ilości szacunkowej 800 ton, wg zamówień okresowych Zamawiającego.  
2. Dostawa miału węglowego następować będzie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia 

Wykonawcy telefonicznie lub mailem. Dostawa będzie realizowana w godzinach od 7:00 do 15:00.  
3. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument dostawy druk WZ oraz 

zobowiązany jest do dołączenia, jako załącznika atestu jakościowego surowca do każdej partii miału 

węglowego wystawionego przez laboratorium posiadające akredytację PCA. Atest jakościowy należy 

przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Dokument dot. jakości opału 

będzie zawierał wyniki badań dotyczące wartości opałowej, wilgotności, zawartości popiołu i siarki 

(zgodnie z §1). Brak powyższych dokumentów lub dostarczenie dokumentów niepoprawnie 

sporządzonych będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej partii opału.  
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć miał węglowy do kotłowni przy ul. Wrzosowej 12  

w Łasinie. Dostawy miału węglowego wykonywane będą oplandekowanymi samochodami  

z tylnym rozładunkiem w partiach nie mniejszych niż 20 ton miału węglowego. W sytuacji wystąpienia 

opadów podczas załadunku i transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem.  
5. Zamówienie będzie realizowane po cenie za 1 tonę miału węglowego przedstawioną w ofercie. W toku 

realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, z którego Zamawiający będzie mógł 

skorzystać poprzez zmniejszenia lub zwiększenie łącznej ilości zakupionego miału węglowego w zakresie:  

dla zwiększenia do 50%, dla zmniejszenia do 50% względem ilości (wartości) zamówienia określonego w 

§2 ust. 1 umowy. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie 

lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana ilości miału węglowego, następuje 

automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z 

prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego miału węglowego w zakresie: dla 

zwiększenia do 50%, dla zmniejszenia do 50% względem ilości  zamówienia planowanego, wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

 
§ 3 

1. Wartość umowy, odpowiadająca maksymalnej wysokości zobowiązań Zamawiającego za realizację 

przedmiotu umowy w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy, określone w ofercie 

Wykonawcy o której mowa w §1, Strony określają na kwotę brutto ……………….. zł, (słownie: 

……………………) w tym podatek VAT w wysokości …..% - bez podatku akcyzowego, netto …………   zł.  
2. Ceny jednostkowe netto oraz ceny jednostkowe brutto (z …..% VAT, bez podatku akcyzowego) przedmiotu 

umowy są następujące: 

 

 

Nazwa przedmiotu dostawy Cena netto 

[zł/t] 

Cena brutto  

[zł/t] 

Miał węglowy  
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§4 
1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia będą faktury wystawione przez Wykonawcę 

dla każdej dostarczonej partii miału węglowego.  
2. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego lub 

na platformę elektronicznego fakturowania.   
3. Za termin wykonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

dyspozycją przelewu płatności.  
4. Faktury za poszczególne dostawy miału węglowego wystawiane winny być na:  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin.  

5. W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego trzech kolejnych faktur w terminie, Wykonawca ma 

prawo wstrzymać dalszą realizację dostaw do czasu uregulowania zaległej należności. 
 

§5 
1. Cenami jednostkowymi są cena netto 1 tony miału węglowego dostarczonego do Zamawiającego. 
2. Ceny jednostkowe netto obowiązują przez cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji. 

3. Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego albo innych obciążeń 

publicznoprawnych nie wymaga pisemnego aneksu do umowy.  

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego  

na wyroby węglowe z mocy prawa na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku akcyzowym.  
 

§6 
1. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę opału o wyższej wartości opałowej lub o niższej zawartości 

popiołu, siarki i wilgotności, Wykonawca nie może zafakturować dostawy inaczej  

niż przewidziano w umowie, a tym samym cena nie może ulec zmianie.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego miału węglowego w terminie 

10 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności wartości 

opałowej miału węglowego oraz zawartości w nim popiołu, siarki i wilgotności. W przypadku 

stwierdzenia parametrów gorszych od określonych w umowie /za wyjątkiem dostarczenia miału 

węglowego o lepszych parametrach niż określone w umowie/ koszty badań laboratoryjnych ponosi 

Wykonawca. 
3. Zamawiający może zwrócić Wykonawcy reklamowaną partię miału węglowego, koszty związane ze 

zwrotem miału węglowego obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest zabrać reklamowany opał w 

terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia. 
 

§7 
1. Podstawę rozliczenia stanowi ilość miału węglowego, ustalona na sprawnej, czystej, zalegalizowanej 

wadze Wykonawcy, przy udziale przewoźnika. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu dokument z ważenia każdej dostawy. 
2. Zamawiający ma prawo wykonać ważenie kontrolne dostaw, na najbliższej dostępnej wadze 

samochodowej, przy udziale przewoźnika.  
3. Różnica pomiędzy wagą netto Wykonawcy, a ustaloną w czasie ważenia kontrolnego miału węglowego 

może wynieść maksymalnie +/- 0,2 %. W przypadku większych różnic, do rozliczenia fakturowego 

przyjęta będzie waga ustalona na wadze kontrolnej, spisana na odwrotnej stronie dowodu WZ i podpisana 

przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.  
4. Opłaty za ważenie kontrolne ponosi Wykonawca. 
 

§8 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie:  
1.1. Odstąpienia albo rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wartości netto umowy określonej w §3 ust. 1 umowy.  
1.2. Za rozwiązanie umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 20 % wartości netto umowy 

określonej w §3 ust. 1 umowy. 
1.3. Zwłoki w terminie dostawy przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 2 

umowy, w wysokości 0,2 % wartości netto umowy określonej w §3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, nie więcej niż 30% wartości netto umowy określonej w §3 ust. 1. 
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2. Dostawy miału węglowego: 

a) o obniżonej kaloryczności i wartości opałowej poniżej 23000kJ/kg, 

b) zawartości siarki powyżej 0,6% 

c) zawartości popiołów powyżej 15% 

d) wilgoci powyżej 15% 

w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprawidłowości w danej partii miału 

węglowego, o której mowa w §2 ust. 4 umowy, po wyczerpaniu procedury określonej w „Zasadach 

postępowania reklamacyjnego” pkt II (Załącznik nr 1 do umowy).  

2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości netto umowy, o której mowa w §3 

ust. 1. 
 

 

§9 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości .............. zł,  

co stanowi 5% kwoty ogólnej umowy. Zabezpieczenie złożone jest w formie .......................................... . 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przeznaczyć na pokrycie naliczonych kar umownych. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia,  

co stanowi kwotę ....................... zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia,  

co stanowi kwotę ................... zł, Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru, jeżeli nie 

zostało wcześniej wykorzystane. 

 

§10 
W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki  

za opóźnienie. 
 

§11 
1. W oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę 

postanowień niniejszej umowy, w przypadku:  

 

1) zmiany terminu realizacji umowy — w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych  

od Stron umowy, np. wystąpienie siły wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub 

Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 

przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych 

stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania 

wojenne wroga, rekwizycja, embargo, zarządzenie władz lub zmianę przepisów prawa w trakcie trwania 

Umowy. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z 

powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u 

Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio 

spowodowane siłą wyższą. — wydłużenie okresu obowiązywania umowy nastąpi o okres działania siły 

wyższej;  

 

2) zmiana umowy:  

 

a) w przypadku wycofania przedmiotu umowy z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw 

towaru z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji — w takim przypadku 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu równoważnego pod względem składu, 

właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na 

piśmie na dokonanie zmiany. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem,  

iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z oferowanym;  
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b) zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej lub objętości opakowania, które wynikną  

w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze stron umowy oraz  

o ile zamiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury 

towaru);  

 

c) w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub 

interpretacji dotyczących stosowania przepisów, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji 

umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. Zamawiający 

wystąpi do Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w umowie wynikających z powyżej wskazanych 

zmian;  

 

d) Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia określonej  

w §3 ust. 1 w związku z okolicznościami przewidzianymi w §2 ust. 5 niniejszej umowy, o ile łączna 

wartość zmian będzie mniejsza niż 50% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1;  
 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:  

 

a) zmiana cen — w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegną ceny jednostkowe 

brutto, o których mowa w §3 ust. 2 umowy, dotyczy to części wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano;  
 

b) zmiana cen — w przypadku zmian cen urzędowych, które obowiązują od momentu ich wprowadzenia 

przez właściwe organy administracji państwowej. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana ceny 

urzędowej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to części 

wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy, których w dniu zmiany ceny urzędowej jeszcze nie zrealizowano 

oraz z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie spowoduje podwyższenia cen umownych;  

 

c) zmiana cen — w przypadku obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę lub producenta;  

 

4) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter 

zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy 

i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, 

nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.  

 

2. Strony zobowiązują się, że w przypadkach zmiany:  

 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub  

 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub  

 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, dokonają — w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez jedną ze stron Żądania zmiany, o którym mowa  

w ust. 3 poniżej - zmiany Umowy (w formie aneksu) i odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, określonego w §3 Umowy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w 

którym upłynął wskazany powyżej 30-dniowy termin, o ile żądanie takie Zamawiający uzna za 

uzasadnione.  

 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Pzp zmiana danych związanych  

z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiany danych 
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teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami). W takim wypadku Strona 

wnioskująca o zmianę przedłoży drugiej stronie stosowne oświadczenie, złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§13 
Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

§14 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności terminu 

realizacji dostawy, dostawy przedmiotu zamówienia o innych parametrach niż określone w niniejszej 

umowie i SWZ.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za okresem dwu miesięcznego wypowiedzenia  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego, niezależnie od realizacji ilościowej zamówienia. 
 

§15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr l - Zasady postępowania reklamacyjnego  

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy  

 

 

 

               Zamawiający                                                  Wykonawca  
 

  …………………………………                                                                 …………………………………..   
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO UMOWY nr …………………. 

 
 
 

Zasady postępowania reklamacyjnego 

 

 

I. Reklamacje ilościowe i jakościowe należy zgłosić Wykonawcy niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania miału węglowego. 

Pomiar kontrolny ilości wysłanego węgla u Zamawiającego odbywa się na sprawnych,  

czystych, zalegalizowanych wagach przez uprawnionych wagowych przez Zamawiającego 

w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

II. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia badań jakościowych każdej partii miału 

węglowego. 

Badania te należy przeprowadzić zgodnie z polskimi normami. 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego określonych wad jakościowych miału 

węglowego przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji jakościowej skierowanej do 

Wykonawcy. 

2. Podstawą rozpoczęcia trybu reklamacyjnego co do jakości miału węglowego jest          

wyłącznie pisemne zgłoszenie reklamacji jakościowej skierowanej do Wykonawcy, za 

które uważa się również korespondencję e-mail oraz udostępnienie Wykonawcy partii 

reklamowanego miału węglowego oddzielnie składowanego. 

3. Kompetentni przedstawiciele Wykonawcy przeprowadzają u Zamawiającego pobiera-

nie prób z reklamowanej partii opału /miału węglowego/, a uzyskane wyniki będą pod-

stawą do uznania bądź odrzucenia roszczeń reklamacyjnych. O ile Wykonawca nie 

stawi się w wyznaczonym terminie na pobranie próby miału węglowego                                      

Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania tej czynności bez udziału                     

Wykonawcy. Wynik badań jest obowiązujący i niepodważalny dla stron. 

4. Strony biorąc udział w pobraniu prób kontrolnych spisują protokół reklamacyjny na  

okoliczność pobrania tychże prób. 

5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych miału węglowego, wyrażonych                     

konkretnymi wartościami liczbowymi, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia 

kary umownej zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy. 

6. Strony wyrażają zgodę na wykonanie badań kontrolnych w akredytowanym                           

laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

        Zamawiający                                                                                     Wykonawca 

  

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


