
 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

Umowa dostawy nr  
 

 
zawarta w dniu ................. 2022 roku w Śremie, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością                                    

ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, zarejestrowaną  w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 

0000100966, kapitał zakładowy wpłacony 9 035 460,00 PLN;   NIP 785-00-02-615, REGON 630701338, 

tel. kontaktowy 61 28 30 511; fax. 62 28 30 190; e-mail: biuro@pgk.srem.pl, zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

Pana Pawła Wojnę - Prezesa Zarządu 
 
a 

 
…………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Dostawcy w przetargu nieograniczonym prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 
2019 r.  Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również "ustawą Pzp", „Pzp”), a także wydanych na 
podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 

§ 1.  Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego  pn.: „Sukcesywna 

dostawa oleju napędowego” w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwana dalej SWZ wraz z 

udzieleniem gwarancji oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać na rzecz Zamawiającego olej napędowy (ON) (zwany dalej 

„wyrobami” lub „paliwami”) w ilości szacunkowej ok. 212 000 litrów na warunkach określonych  w ofercie 

przetargowej Wykonawcy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, które są integralną częścią niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość paliwa jest ilością szacunkową i Zamawiający nie gwarantuje 

zamówienia podanej w ust. 2 ilości, w związku z czym Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego 

tytułu. Zamawiający informuje, że minimalna wartość zamówienia wynosi 80% całości zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, że ostatnie zapotrzebowanie może złożyć najpóźniej ostatniego dnia 

obowiązywania Umowy, a jego realizacja będzie podlegała postanowieniom SWZ i zawartej z Wykonawcą umowy. 

 

§ 2. Wykonanie umowy 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON) w ilości ok. ………………………… litrów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania ilościowej zmiany w przedmiocie zamówienia. Ilość 

asortymentu należy traktować jako szacunkową. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 

zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia. Rzeczywista ilość dostarczonego paliw wynikać będzie z bieżących 

potrzeb Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie może przekroczyć wartości oferty. 

Dostawca jest zobowiązany  zagwarantować ciągłość dostaw oraz dobrą jakość paliw, zgodną                    

z aktualnie obowiązującymi normami PN-EN 590 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia                       
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9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego 

nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do wskazanego wyżej Rozporządzenia Zgodnie                           

z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą, a Rozporządzeniem stosuje się 

przepisy Rozporządzenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać paliwo autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor oraz 

drukarkę zainstalowaną w pojeździe w celu potwierdzenia wydanych litrów, w temperaturze rzeczywistej  i 

itemperaturze referencyjnej z licznika pompy dla Zamawiającego, spełniającej wszystkie wymagania 

obowiązującego prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach i aktów 

wykonawczych do tej ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). 

3. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia 

pomiarowe, mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. 

4. Dostawy paliwa będą realizowane do zbiorników, stanowiących własność Zamawiającego, w lokalizacji: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie sp. z o.o. 63-100 Śrem ul. Parkowa 6. 

5. Odbiory oleju napędowego odbywać się będą na podstawie dowodów WZ według wskazań legalizowanych 

urządzeń dystrybucyjno-pomiarowych Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania zapotrzebowania od poniedziałku do piątku                                                                           

w godzinach od 7:00 do 14:00 oraz w piątek od godziny 7:00 do 15:00 na adres e-mail lub telefonicznie pod 

numer podany przez Wykonawcę 3 dni od daty wymaganej dostawy.  Za prawidłowe złożenie zapotrzebowania 

uznaje się wysłanie zgłoszenia zapotrzebowania na adres e-mail podany w Umowie bez zwrotnego potwierdzenia 

otrzymania wiadomości. 

Dostawa zgłoszona zapotrzebowaniem w piątek powinna zostać zrealizowana w najbliższy poniedziałek lub dzień 

roboczy do godziny 13:00. 

7. Każdorazowe wydanie oleju napędowego z cysterny potwierdzone będzie wydrukiem z wykazanymi ilościami 

wydanego ON w litrach w temperaturze referencyjnej 15 st. C. 

8. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dowód WZ zawierający nr 

rejestracyjny autocysterny dostarczającej paliwo, datę wystawienia, wskazanie punktu docelowego przeznaczenia 

(lokalizacja), ilość zamówionego paliwa w litrach oraz ilość wydanego paliwa w temperaturze 15 st. C, nazwisko 

kierowy dokonującego załadunku cysterny, a także świadectwo jakości dostarczonych paliw. Na każde wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do okazania świadectwa legalizacji dystrybutora paliwa cysterny, 

którą dostarczono daną partię oleju napędowego. 

 

§ 3. Czas trwania umowy 

1. Umowa dostawy będzie realizowana w terminie od ……………………………do …………………………. r. 

2. Umowa, bez względu na termin jej obowiązywania określony w ust. 1 powyżej, wygasa w przypadku 

wcześniejszego wyczerpania przez Zamawiającego ilości oleju napędowego wskazanego w SWZ i w Umowie  lub 

wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewa niniejsza Umowa. 

 

§ 4.Wynagrodzenie 

1.Całkowita wartość Umowy, zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy 

wynosi: 



 

 kwota brutto:………………………..PLN   (słownie: ……złotych 00/100) ,  

w tym podatek VAT 23% w kwocie  ……………………….PLN 

(słownie: ...............................złotych 00/100) 

kwota netto: .......................... PLN   (słownie: ……………………………………..złotych 00/100) 

2. Strony ustalają, że wartością każdej dostawy będzie wartość liczona jako iloczyn dostarczonych i przyjętych m3, 

w temperaturze referencyjnej 15OC i ceny netto za 1 m3 oleju napędowego (z uwzględnieniem zaoferowanego 

upustu) powiększona o aktualnie obowiązujący w dniu dostawy podatek VAT. 

3. Na dzień 30 maja 2022 r. - cena ofertowa za 1 m3 oleju napędowego wynosi : 

cena brutto…………………………………………. PLN w tym podatek VAT……%  

cena netto ……………………..PLN. 

4. Cena netto dostarczonego oleju napędowego ustalana będzie każdorazowo na podstawie ceny hurtowej netto 

za 1 m3 paliwa w temperaturze referencyjnej 15OC publikowanej na stronie internetowej producenta oleju 

napędowego, tj. PKN ORLEN S.A.  (zgodnie z ofertą Wykonawcy), pomniejszoną o wartość kwotową stałego upustu 

wynoszącego ……………. gr/m3. 

5. Określona w punkcie powyżej wartość stałego upustu będzie obowiązywała przez cały okres realizacji Umowy. 

6. Zwiększenie ceny jednostkowej netto może nastąpić tylko w przypadku zmiany ceny przez producenta oleju 

napędowego w takim zakresie (lub niższym), w jakim cena ofertowa określona w ust. 3 różni się od ceny 

producenta ujętej w załączonym do formularza ofertowego cenniku PKN ORLEN S.A. 

7. Obniżenie przez Wykonawcę ceny jednostkowej netto oleju napędowego nastąpi każdorazowo w takim samym 

(lub wyższym) zakresie w jakim cena ofertowa różni się od ceny producenta ujętej w załączonym do formularza 

ofertowego cenniku PKN ORLEN S.A. 

8. Zmiana ceny detalicznej nie będzie stanowić zmiany Umowy. 

9. Przy ustalaniu ceny dostarczonego oleju napędowego istotna jest cena producenta z dnia wykonania dostawy. 

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych zmian cen względnie, gdy analiza cen rynkowych wykaże, że ceny 

proponowane przez Wykonawcę przestają być konkurencyjne, Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać 

Umowę bez wypowiedzenia i bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy. Analiza cen będzie 

dokonywana na podstawie cen hurtowych dwóch największych producentów oleju napędowego tj. PKN Orlen S.A. 

oraz Grupa Lotos określonych w cenniku producenta na jego stronie internetowej. 

10. W kwotę wynagrodzenia zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie 

będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, SWZ i ofertą Wykonawcy, jak  i ewentualne ryzyko wynikające z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez 

Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka związane                       

z przyjętą stawką VAT. 

11. Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania Umowy, za wyjątkiem 

przypadków wyraźnie wskazanych w SWZ i niniejszej Umowie. 

12. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na jego 

rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 



 

faktury. Faktura będzie wystawiana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 

13. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie komplet dokumentów otrzymany przez Zamawiającego, tj. 

dowodów WZ oraz cennika producenta obowiązującego na dzień dostawy oleju napędowego. 

14. Płatność za faktury odbywać się będzie w mechanizmie podzielonej płatności, tzw. split payment. Płatność 

zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, pod warunkiem, że dany rachunek 

widnieje na wykazie podatników VAT („biała lista”). 

15. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla  

Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego 

jest najbliższym dniem roboczym. 

16. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada następujący nr identyfikacji 

podatkowej: NIP 7850002615 oraz nr statystyczny REGON 630701338. 

18. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada następujący nr identyfikacji 

podatkowej: NIP …………………… oraz nr statystyczny REGON ……………………… . 

19. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo 

odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 

korygującej. 

 

§ 5. Wady przedmiotu zamówienia 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru jakościowo – ilościowego dostawy zostaną stwierdzone wady oleju 

napędowego to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wad oleju napędowego uniemożliwiających stosowanie go 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający, w zależności od rodzaju wady dostarczonego oleju napędowego,                        

w porozumieniu z Wykonawcą podejmie decyzję o wymianie oleju napędowego na zgodny z Polską Normą 

względnie obniżeniu ceny tej dostawy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają stosowanie przedmiotu odbioru (oleju napędowego) zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może również odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu dostawy (oleju napędowego) po 

raz drugi, 

c) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli jakości danej dostawy oleju napędowego. Podstawą 

sprawdzenia jakości dostarczonego oleju napędowego będzie próbka paliwa pobrana z autocysterny, przed 

spuszczeniem paliwa do zbiornika Zamawiającego. W przypadku sporu co do jakości produktu, analizę próbki 

przeprowadzi niezależne laboratorium. Wynik badania sporządzony na piśmie z podaniem uzasadnienia będzie 

ostateczny i wiążący dla stron.  

Koszt badania oleju napędowego ponosi Zamawiający – jeżeli jakość oleju jest zgodna z polska Normą, Wykonawca 

– jeżeli jakość oleju nie odpowiada Polskiej Normie. 

2. Zamawiający w razie takiej konieczności, a w szczególności po stwierdzeniu: 

a) zanieczyszczenia oleju napędowego (podczas pobierania próbek przy odbiorze dostawy), 

b) gdy w trakcie eksploatacji pojazdów nastąpią awarie układów zasilania (szczególnie w okresach zimowych), 

zastrzega sobie prawo zlecenia (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy) wykonania badania jakości 

dostarczonego oleju napędowego w niezależnym laboratorium. W przypadku potwierdzenia jakości dostawy 

niezgodnej z obowiązującymi normami Wykonawca poniesie koszty wykonanych badań. 



 

3.Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia w całości wszelkich udokumentowanych szkód poniesionych przez 

Zamawiającego, spowodowanych sprzedażą i zatankowaniem paliwa nie odpowiadającego warunkom  określonym 

w SWZ oraz Umowie, jeżeli  doprowadziło to do powstania szkody w pojazdach Zamawiającego. 

 

§ 6. Kary umowne 

1. W przypadku nienależytego zrealizowania danego zapotrzebowania   i opóźnienia w   dostawie   paliwa w 

stosunku do terminów, o których mowa w § 2 ust. 7 , Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1.000 zł 

(jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2.W przypadku dostarczenia Zamawiającemu wadliwego paliwa, o nieodpowiedniej jakości – w wysokości 1% 

kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy taki 

przypadek. 

3. W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpią od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. W przypadku, jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

wówczas Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji 

opisanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej idących, 

przewyższających wysokość należnych kar umownych. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od 

siebie. 

8. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających  z 

tytułu Umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 50% kwoty brutto 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

 

§ 7. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie  

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454  art. 455  Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

W przypadku, o którym mowa w lit. a) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                                                                                                                          



 

          z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych 

okoliczności: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo 

wezwania go przez Zamawiającego na piśmie; 

b) Wykonawca z własnej winy nie zrealizował w terminie co najmniej dwóch dostaw; 

c) Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą Umową i wskazaniami Zamawiającego, pomimo 

pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń, 

d) wszczęcia postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia                 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie następuje w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych przyczynach. 

 

§ 8. Zmiany umowy 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony.                  

W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

1) zmiany sposobu  wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do 

praw i obowiązków Stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących  niezbędną potrzebę 

zmiany sposobu realizacji umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości oleju 

lub wartości zawartej umowy. Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości 

należytego wykonania Umowy,  jej części lub w umownym terminie; 

2) zmianę Umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a)  zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

-  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, 

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, 

-  wartość zmiany nie przekracza   50%   wartości   zamówienia   określonej  pierwotnie w umowie; 

 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego  

 



 

 

 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie  

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

4) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne, 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Ustawy Prawo 

zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

6) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, 

zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców), 

7) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

8) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie dotyczących 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

8.1.wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – o wartość 

wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w umowie, 

8.2.zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w umowie, 

8.3.zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach 

opisanych w umowie, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

2. Warunkiem  wprowadzenia zmiany do Umowy jest wystąpienie przez Stronę wnioskującą o zmianę Umowy z 

wnioskiem na piśmie i  udokumentowanie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. 

Wniosek o zmianę postanowień Umowy  powinien zawierać opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany oraz opis 

wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

 

3. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem     nieważności. 

 

§ 10. Osoby upoważnione do kontaktu 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą w spawach dot. realizacji umowy 

jest Pan/i ………………….…, tel. …………….., adres e-mail: …………… 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach dot. realizacji umowy 

jest Pan/i ………………….., tel. ……………….., adres e-mail: …………………. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego 

podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz     prawo 



 

zamówień publicznych. 

3. Specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy na 

osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

6. Umowa spisana została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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