
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

UMOWA /PROJEKT/ 

zawarta w dniu ……………… 2022 r. w Bielsku Podlaskim pomiędzy:   

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim 17-100 przy ulicy 

Studziwodzkiej 37, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  

Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; kapitał zakładowy w 

wysokości 21.699.500 zł, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

a 

……………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………. 

                     

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) pn.: 

Sukcesywne dostawy gazu LPG w 2023 r. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy gazu propan-butan, zwanego w dalszej 

części „paliwem” do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy 

ul. Studziwodzkiej 37, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2. Dostarczany gaz LPG musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w 

rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2016.540) oraz europejskiej normie  

EN 589:2006 obowiązującej w Polsce w wersji PN-EN 589 z czerwca 2009 r. 

3. Skład paliwa powinien być dostosowany do pory roku. 

4. Objęta zamówieniem ilość 100 000 litrów gazu LPG jest ilością minimalną. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większych ilości gazu 

LPG (do 40% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania 

wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych. Maksymalna ilość 

gazu LPG z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 140 000 litrów. 

5. Strony przyjmują 1 000 litrów = 1 m3 

6. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem 

Zamawiającego. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie 

wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

  



7. Warunki skorzystania z prawa opcji:  

a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku wyczerpania zamówienia 

podstawowego i zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie 

przedmiotu zamówienia w okresie trwania niniejszej umowy bez dodatkowego 

oświadczenia;  

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie 

podstawowe;  

c) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w czasie trwania umowy;  

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji 

na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości dostawy 

w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny jak dla zamówienia 

podstawowego.  

e) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami 

transportu (autocysternami) zaopatrzonymi w instalację pomiarową posiadające ważne 

świadectwa legalizacji liczników, które muszą posiadać nienaruszone oplombowanie. 

9. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 756 t.j. ze zm.). 

 

§ 2 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. 

2. Dostawy gazu LPG będą realizowane przez okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2023 r. 

 

§ 3 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Strony uzgadniają, że dostawy gazu LPG przebiegać będą w oparciu o kolejne 

sukcesywne zamówienia Zamawiającego, ze wskazaniem terminu i określonej ilości 

paliwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy, w następnym dniu roboczym od 

złożenia zamówienia telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, własnym transportem 

oraz dokonać rozładunku gazu LPG na stacji paliw Zamawiającego, w godzinach od 700 

do 1600 (dni robocze, są to dni od poniedziałku do soboty). 

3. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do przyjęcia dostarczonego gazu LPG, która 

stwierdzi odbiór ładunku co do objętości, a także wskaże miejsce jego przetankowania 

oraz przyjmie towar wraz z wymaganymi dokumentami. 

4. Koszty dostawy gazu LPG oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy są wliczone w cenę 

jednostkową sprzedawanego gazu LPG. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za zamówiony gaz LPG do chwili jego zrzutu do 

zbiornika Zamawiającego. 

6. Dostawy gazu LPG odbywać się będą autocysterną, zaopatrzoną w instalację pomiarową 

posiadającą ważne świadectwa legalizacji liczników o nienaruszonym oplombowaniu. 

7. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 756 t.j. ze zm.). 

8. Pomiar ilości dostarczonego paliwa będzie dokonywany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę po dokonaniu rozładunku produktów do zbiorników stacji paliw 

Zamawiającego. Zamawiający dokonuje pomiaru paliwa na podstawie wydruku sond 

pomiarowych ze zbiorników: 

a) przed rozpoczęciem rozładunku - Zamawiający wykonuje wydruk ze zbiorników z 

zawartością paliwa i temperaturą w zbiorniku, 



b) po rozładunku - Zamawiający wykonuje wydruk ze zbiorników z zawartością paliwa i 

temperaturą w zbiorniku wraz z temperaturą rozładunku, 

c) ilość dostarczonego paliwa określana jest na podstawie różnicy ilości paliwa w 

zbiorniku przed i po rozładunku. Tak ustalona ilość będzie przyjmowana w fakturze 

do obliczenia wartości dostarczonego paliwa 

 

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU JAKOŚCI DOSTAW 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem: 

a) aktualne świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii gazu LPG 

wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania 

(dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta.  

b) numer referencyjny SENT – unikatowy identyfikator nadawany zgłoszeniu oraz klucz 

odbierającego do w/w numeru referencyjnego SENT zgodnie z ustawa o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów z dnia 9 marca 2017 r. 

(Dz.U.2018.2332 t.j. ze zm.).  

2. Dokumenty wskazane w pkt. 1 Wykonawca przekaże pracownikowi stacji paliw. 

Zamawiający dopuszcza przesłanie ww. dokumentów droga elektroniczną w ciągu 4 

godzin od dostawy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru dostawy, która nie zostanie 

udokumentowana świadectwem jakości określonym w pkt. 1a). 

4. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, na wniosek Zamawiającego lub upoważnionej 

przez niego osoby, udostępnić pobranie próbek gazu PLG, będącego przedmiotem 

dostawy. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że dostarczony gaz LPG nie 

spełnia wymaganych parametrów, to koszt tych badań ponosi Wykonawca, a w przypadku 

przeciwnym Zamawiający. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego gazu LPG jest 

niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na 

własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z 

tego tytułu. 

§ 4 

WARTOŚĆ UMOWY i ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Dostawa paliwa odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy. 

2. Zakup paliwa będzie rozliczany według ceny za 1 litr gazu LPG publikowanej na stronie 

internetowej http://www.orlenpaliwa.com.pl/PL/notowania/Strony/Autogazhurt.aspx dla 

województwa podlaskiego na dzień dostawy wyznaczony w złożonym zamówieniu 

plus/minus wysokość stałej marży handlowej/stałego opustu zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 

3. Wysokość stałej marży handlowej/stałego opustu pozostaje niezmienna  w całym okresie 

obowiązywania umowy i wynosi  ......................…. zł netto 

4. Maksymalna wartość wynagrodzenia (w zakres dostaw podstawowych, bez prawa opcji), 

którą Zamawiający przeznacza na realizację umowy wnosi ….. zł netto, tj. ….. zł brutto. 

(słownie:……) 

5. W cenę 1 litra gazu LPG  wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

w tym transport, załadunek, rozładunek, opłaty i podatki. 

6. Podstawą określenia ilości dostarczonego gazu LPG jest wynik wskazany przez licznik 

zamontowany przy autocysternie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego i 

odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania.  

http://www.orlenpaliwa.com.pl/PL/notowania/Strony/Autogazhurt.aspx


7. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur za dostarczone i odebrane partie gazu LPG. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i przesłania faktury nie później niż w terminie 

3 dni od daty danej dostawy. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury faksem lub drogą 

elektroniczną. 

9. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

10. Faktury w formie papierowej należy wysyłać na adres Zamawiającego. 

11. Za dzień zapłaty uważny będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która 

będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 

3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2187 ze 

zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

13. Nr rachunku bankowego Wykonawcy: 

............................................................................................................................................... 

14. W związku z powyższym: 

a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje 

się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 3 umowy. 

b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem 

VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 

opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

c) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 

15. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. 

§ 5 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela gwarancji na jakość dostarczanego paliwa na okres jednego 

miesiąca od dnia dostawy. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia aparatury 

zasilającej i silników eksploatowanych w pojazdach powstałe z powodu nieodpowiedniej 

jakości paliwa. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 4 umowy. 

b) za zwłokę w dostawie zamówionego gazy LPG przekraczającej trzy dni Zamawiający 

może naliczyć karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

c) za dostarczenie partii gazu LPG nie odpowiadającej normie jakościowej w wysokości 

10% wartości brutto danej dostawy. 



d) za niedostarczenie świadectwa jakości, o którym mowa w § 4 pkt 1a) – wysokości 

1000,00 zł, 

e) za niewystawienie faktury w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 7 – w wysokości 500,00 

zł. 

2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli 

swoim działaniem bądź zaniechaniem przyczynił się do jej powstania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wysokość ustalonych kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w następujących 

przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 4. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 4 umowy. 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Poza przypadkiem określonym w ust. 2, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

 zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 

 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze SIWZ, bądź w 

jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszej umowy; 

 Wykonawca ze swojej winy nie wywiązał się z terminowej realizacji minimum 2 

dostaw; 

 Wykonawca dostarcza gaz LPG o parametrach niższych niż w ofercie; 

 Wykonawca utraci koncesję na obrót gazem skroplonym LPG. 

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 30 dni od 

upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie; 

 Zamawiający utraci koncesję na obrót gazem skroplonym LPG. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

  



§ 10 

ZMIANY UMOWY 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  

w  następujących przypadkach: 

a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie zgodnie 

z umową dostawy będącej jej przedmiotem, pod pojęciem której Strony uznają 

jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły 

zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, 

spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne 

warunki atmosferyczne, a także konflikty między pracodawcami i pracownikami we 

własnych i obcych zakładach, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy 

publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron umowy, 

b) w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

 w przypadku istotnego wzrostu cen gazu LPG na rynkach hurtowych - 

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia 

przeznaczonego na realizację zamówienia, 

c) w zakresie zmiany zakresu umowy: 

 zmiana ilości paliw w przypadku rozwiązania umów na odbiór paliw z kluczowymi 

klientami; 

3.  Dopuszcza się również możliwość zmian postanowień Umowy, w przypadku gdy 

konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) 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. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a) kwota netto nie ulegnie zmianie, natomiast 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 

odpowiednio do niezrealizowanej części Umowy.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) wynagrodzenie netto ulegnie proporcjonalnej 

zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 

wynikających ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę, z uwagi 

na wysokość zmienionego minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia oraz kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. c) wynagrodzenie netto ulegnie proporcjonalnej 

zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 

wynikających ze zmiany określonej w ust. 3 lit. c). 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. d) wynagrodzenie netto ulegnie proporcjonalnej 

zmianie o wartość wzrostu kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wynikających ze 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/minimalne-wynagrodzenie-za-prace-16992095


zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w 

zakresie osób bezpośrednio wykonujących Umowę. 

8. Za wyjątkiem zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit. a) zmiana wysokości  

wynagrodzenia wymaga  uprzednio udokumentowania przez Wykonawcę wysokości 

dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wskutek wprowadzenia zmian 

przepisów. 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie obowiązku do wyrażenia takiej zgody i nie 

rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

10. O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła 

wiadomość o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany 

umowy. 

11. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego), 

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. 

§ 11 

PODWYKONAWCY1 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie, będzie realizował 

Zamówienie sam/ przy udziale podwykonawcy/ów2. 

2. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do 

podzlecenia. 

3. Brak akceptacji podwykonawcy w terminie 7 dni oznacza odmowę akceptacji. 

4. Strony dopuszczają na etapie realizacji Umowy możliwość powierzenia wykonania części 

przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z 

wykonania części zamówienia przez podwykonawcę po pisemnym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu propozycję zmiany 

Podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, nie 

później niż 7 dni przed planowaną zmianą.  

6. Zamawiający złoży oświadczenie w przedmiocie zmiany, o której mowa w ust. 5, w 

terminie 7 dni od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Brak 

odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w ww. terminie uznaje się za 

wyrażenie zgody na zmianę. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w zawartej z nim umowie.  

8. Wprowadzenie podwykonawcy lub zmiany, o której mowa w ust. 4 bez akceptacji 

Zamawiającego, stanowi podstawę od rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

10. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 

Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.   

 

                                                
1 Postanowienia §11 Umowy będą miały zastosowanie w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców 
2 Niepotrzebne skreślić 



§ 12 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:  

................................................, tel. .................................., e-mail: ..................................... 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy jest: 

 ................................................, tel. .................................., e-mail: ..................................... 

 

§ 13 

RODO 
 

1. Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania 

udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich 

organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę 

praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami 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 - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) lub innymi przepisami prawa 

polskiego.  

2. Dla celów związanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczność wzajemnego 

udostępnienia danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich 

przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób których dane będą przetwarzane 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy.  

3. Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych 

w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do 

zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.  

4. Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną 

odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa. 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Do spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają  

przepisy: 

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.) 

b) Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2022r. poz. 1710 ze zm.)  

3. Oferta Wykonawcy oraz SWZ  wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: 

 


