
 

Nr sprawy: ZP.271.6.2020 
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wzór umowy  
  

  
Umowa Nr ………..….  

 
  
zawarta w dniu ………………….. w Bałtowie pomiędzy:   
Gminą Bałtów, 27-423 Bałtów 32, NIP:661-21-76-986 zwaną dalej "Zamawiającym" 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy mgr inż. Huberta Żądło przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy mgr inż. Lidii Jasińskiej, 

a 
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)                       
i została z nim zawarta umowa następującej treści:   
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiot umowy dotyczy: Zakupu i dostawy oleju napędowego B-0 bez dodatku 

biokomponentów dla pojazdów Gminy Bałtów, gm. Bałtów do zbiornika  na placu przy 
budynku Skarbka Dolna 41 w ilości maksymalnej 40 000 litrów.  

2. Łączna szacunkowa ilość zamówionego oleju napędowego wyniesie maks. 40 000 litrów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości oleju napędowego   
 z prawem obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego 
tytułu. Minimalna ilość zamówionego oleju napędowego wyniesie 20 000 litrów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy B-0 zgodny z obowiązującą normą 
ON /PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:2018-09 lub równoważną opisywanej oraz zgodnie  
z obowiązującymi normami  i przepisami w zakresie ochrony środowiska, BHP i p. poż.  

4. Dostawa obejmuje: załadunek, transport i rozładunek oleju napędowego w zbiorniku 
znajdującym się na placu przy budynku Referatu Gospodarki Komunalnej, Skarbka Dolna 
41, 27-423 Bałtów. 

5. Autocysterna dostarczająca olej napędowy ma być wyposażona w atestowany, 
zalegalizowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną/zatankowaną ilość oleju 
napędowego.  

7.  Dostarczona przez Wykonawcę ilość oleju napędowego powinna być zgodna ze 
wskazaniami licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie.  

8.   Szczegółowe  terminy  dostaw  będą ustalane z Wykonawcą przez osoby określone w ust.  
13.     

9.  Sukcesywnie dostarczany olej napędowy musi spełniać wymogi określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, tj. wymogi norm technicznych i jakościowych w szczególności 



 

określonych w Polskich Normach i Aprobatach Europejskich oraz musi być zgodny ze 
Świadectwem jakości wystawionym przez producenta paliw.   

10. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego okazywać mu certyfikat 
jakości dostarczanego oleju napędowego.  

11. Zamawiający w celu kontroli jakości dostarczanego oleju napędowego, zastrzega sobie 
możliwość niezapowiedzianego pobierania próbek dostarczonego oleju napędowego   
(w obecności osoby która dostarczyła produkt) oraz przekazania ich do analizy.   

12. Olej napędowy będzie zamawiany zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego 
zgłoszonym faxem lub e-mailem.   

13. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji umowy są:   
1) ze strony Zamawiającego - ....................................................   
2) ze strony Wykonawcy - .........................................................   

14. Osobami upoważnionymi do złożenia zamówienia są:  
      1)  w imieniu Referatu Gospodarki Komunalnej – Pan Robert Żuchowski – tel. 41 2641008 
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.   
  

§ 2. Termin realizacji umowy.  
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania 

umowy do dnia 31.12.2022r.  
2. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego w terminie jaki wykonawca zaproponował w ofercie cenowej (tj. ……. 
dni), jednak nie dłużej niż 4 dni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego 
faxem lub emailem. Kolejne dostawy oleju napędowego będą realizowane sukcesywnie 
zgodnie  z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienia na poszczególne 
partie przedmiotu umowy, Zamawiający będzie składał każdorazowo w formie pisemnej – 
faksem nr ................. lub mailem (adres: ..................................).  

3. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na złożone zamówienie w terminie wskazanym                   
w ust. 2, Zamawiający przystąpi do naliczania kar umownych przewidzianych w § 9 ust. 1 
pkt) 1 niniejszej umowy.  

4. Zgłoszenia będą składane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Jeżeli  termin 
upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy to dostawca dostarczy olej w dniu roboczym 
następującym po tym dniu. Dostawy realizowane będą własnym transportem Wykonawcy 
na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 zgodnie   
z zamówieniem od Zamawiającego.  

5. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w przypadku:   
1) wykorzystania całkowitej ilości oleju napędowego określonego w § 1 ust. 2 umowy, 

mimo niewykorzystania całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1 
umowy lub przed upływem terminu obowiązywania umowy lub;   

2) wyczerpania wartości zamówienia, określonego w § 4 ust. 1 umowy, przed upływem 
terminu obowiązywania umowy, nawet przy niewykorzystaniu całkowitej ilości oleju 
napędowego lub;   



 

3) upływu terminu obowiązywania umowy, określonego w § 3 umowy, przy 
niewykorzystaniu całkowitej wartości zamówienia, czy całkowitej ilości oleju 
napędowego.   
 

§ 3. Okres trwania umowy.  
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2022r.   
  

§ 4. Wynagrodzenie.  
1. Strony zgodnie ustalają maksymalną wartość brutto wynagrodzenia na kwotę: …………..  

PLN (słownie: .........................................................................................................złotych), 
która wynika z oferty Wykonawcy.   

2. Upust za jeden litr oleju napędowego od ceny producenta …….. zł, obowiązywał będzie 
przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegał zmianie.  

3. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty zawierającą zapłatę za przedmiot zamówienia, 
wszelkie inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, 
akcyzą w tym koszty dostawy do Zamawiającego o których mowa w § 1 ust 1.   

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie dostarczony i odebrany przez 
Zamawiającego przedmiot umowy.   

5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w § 9 umowy                        
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.   

  
§ 5. Płatność.  

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,             
w terminie do 30 dni od otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za pierwszą dostawę będzie płatne zgodnie z ceną 
ofertową.   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdorazową dostawę oleju napędowego kwotę 
stanowiącą iloczyn rzeczywistej ilości zatankowanego oleju napedowego i ceny netto 
jednego litra oleju na podstawie cennika producenta z dnia dostarczenia oleju, 
pomniejszonej o upust Wykonawcy określony w § 4 ust. 2.  

4. Rozliczenie należności za dostawy odbywać się będzie na podstawie przedłożonych faktur               
i po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych dokumentów,               
o których mowa w § 6 ust. 4 i ust. 13.  

5. W przypadku przedłożenia faktury bez uprzedniego przedłożenia prawidłowo 
wystawionych dokumentów określonych w ust. 4, Zamawiający zwróci fakturę bez jej 
księgowania i zapłaty.   

6. Faktury będą wystawiane na Gminę Bałtów, a Wykonawca w fakturze będzie zaznaczał  
w jakiej ilości dostarczył olej.  

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji 
obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.   

8. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury VAT bez wymaganego 
podpisu Zamawiającego na fakturze.   



 

9. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, na których wyraził zgodę Zamawiający, 
ustala się następujący tryb wystawiania faktur przez Wykonawcę i płatności tych faktur 
przez zamawiającego:  
1) Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego 

dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawionej 
faktury, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,   

2) potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy 
lub dalszym podwykonawcom z tej faktury,  

3) w przypadku niedostarczenia dowodu, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający 
wstrzymuje płatność faktury do czasu złożenia przez Wykonawcę potwierdzenia,   
o którym mowa w pkt. 1 i pkt 2.  

  
§ 6. Obowiązki Wykonawcy.  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.  

2. W przypadku, gdy termin ważności dokumentu, o którym mowa w ust. 1 kończy się   
w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przedstawienia Zamawiającemu ważnego dokumentu, umożliwiającego realizację 
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnych dostaw oleju opałowego do zbiornika 
znajdującego się na placu przy budynku Referatu Gospodarki Komunalnej, Skarbka Dolna 
41, 27-423 Bałtów, własnym transportem i na własny koszt oraz  ryzyko, w dni robocze   
w godz. 7.00 – 15.00. Wykonawca będzie realizował każdą partię zamówienia   
w terminie …… dni licząc od momentu złożenia zamówienia(zgodnie z formularzem 
ofertowym).  

4. Wykonawca do każdej dostawy oleju napędowego dołączy dokument potwierdzający 
obowiązującą w dniu złożenia zamówienia cenę oleju napędowego podaną przez 
producenta (np. wydruk ze strony internetowej producenta poświadczony za zgodność   
z oryginałem).  

5. Wykonawca do każdej dostawy oleju napędowego dołączy Świadectwo Jakości   
(z numerem i datą wystawienia) zawierające parametry dostarczonego oleju, wystawione 
nie wcześniej niż 30 dni przed dniem dostawy, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że 
przedłożone Świadectwa Jakości dotyczą oleju z tej dostawy.  

6. W przypadku stwierdzenia, po wcześniejszym badaniu laboratoryjnym próbki oleju, że 
dostarczony olej napędowy nie spełnia wymaganych parametrów, Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt dokonać jego wymiany na nowy, zgodny z oczekiwaniami 
Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej wiadomości.  

7. Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii części 
lub urządzeń pojazdu lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej napędowy, 
niespełniający wymagań jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
Podstawą do obciążenia wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw).   



 

8. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem towaru oferowanego Zamawiającemu oraz,                        
że towar ten jest wolny od wad i praw osób trzecich.   

9. Wykonawca będzie realizował dostawy przy użyciu środków transportowych 
pozwalających na realizację umowy bez wyrządzania szkód na nieruchomości, na którą 
dostawa będzie realizowana.   

10. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju napędowego transportem samochodowym 
(cysterna) wyposażonym w legalizowane liczniki. Zamawiający ma prawo żądać okazania 
aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem 
seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.  

11. W przypadku stwierdzenia braku legalizacji licznika tankowania (uszkodzenia cech) 
dostawa nie zostanie przyjęta, a faktura zostanie zwrócona Wykonawcy bez zapłaty.  

12. Dostarczony olej będzie przepompowywany do zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 
5 000l określonego w § 1 ust. 1.  

13. Po każdej dostawie sporządzony zostanie protokół dostawy lub dokument WZ, podpisany 
przez przedstawiciela Zamawiającego, będący podstawą do wystawienia faktury.  

 
§ 7. Obowiązki Zamawiającego.  

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbioru dostarczonego oleju napędowego 
po wcześniejszym sprawdzeniu jego zgodności z wymogami Zamawiającego pod 
względem ilościowo-jakościowym.  

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za 
każdy dzień opóźnienia płatności po terminie, określonym w § 5 ust.1.   

  
§ 8. Odbiór.  

1. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT wraz z dokumentem dostawy określającym 
rzeczywistą ilość (w litrach) dostarczonego oleju oraz dokument potwierdzający 
obowiązującą w dniu złożenia zamówienia cenę oleju napędowego podaną przez 
producenta, będą dokumentami stwierdzającymi zgodność dostawy z zapotrzebowaniem 
złożonym przez Zamawiającego.   

2. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostawa jest niekompletna lub nie spełnia 
wymogów określonych w umowie, Wykonawca w terminie 24 godzin, licząc od dnia 
dostawy, zobowiązany jest do wymiany oleju opałowego na nowy lub uzupełnienia braków 
na własny koszt i ryzyko.   

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu umowy do 
Zamawiającego.   
 

§ 9. Kary umowne.  
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu:   

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia po terminie określonym w umowie w § 2 ust. 2 i 3,  



 

2) z tytułu opóźnienia w wymianie oleju napędowego na nowy lub uzupełnieniu 
braków, o których mowa w § 8 ust. 2, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia;   

3) w przypadku gdy przedmiot umowy nie będzie spełniał norm jakościowych 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy przypadek niespełniania 
norm. Zamawiający może żądać - niezależnie od kary umownej - obniżenia cen oleju 
napędowego, który nie spełnia norm;   

4) w razie innego niż określone w pkt 1-3 przypadku nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca -  
w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa  
w § 4 ust. 1, za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy;   

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po 
upływie terminu zapłaty,  

6) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu 
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 100 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie terminu do ich przedłożenia,  

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia po upływie terminu do ich przedłożenia,  

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty               
w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie terminu do 
dokonania zmiany.  

9) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                 
w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.   

2. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości umowy, Zamawiający  
w każdej chwili może od umowy odstąpić.          

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.   

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.   
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych określonych w ust. 1 pkt 

1-8 w przypadku odstąpienia od umowy.  
6. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia 

przysługującemu Wykonawcy.  
 
§ 10. Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy.  

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia gdy:   

1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,  
2) Wykonawca utracił koncesję,   



 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,   
4) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
5) Wykonawca trzykrotnie nie wykonuje postanowień umowy, w szczególności narusza 

termin dostaw zamawianych poszczególnych partii oleju napędowego lub narusza 
terminy wyznaczone na dokonanie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub 
uzupełnienia braków ilościowych,   

6) Wykonawca, w inny sposób niż określony w pkt 1-5, rażąco naruszy postanowienia 
umowy,  

7) nastąpi zamknięcie, likwidacja lub oddanie w zarząd obiektu wskazanego jako miejsca 
dostaw w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.  

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).  

3. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   

  
§ 11. Cesja.  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji  
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.   
  

§ 12. Podwykonawcy.  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany siłami własnymi.1  
3. Wykonawca oświadcza, iż będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców. 2  
4. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej po rygorem nieważności. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy lub usługi 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są te dostawy lub 
usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

 
1 Niepotrzebne skreślić.  
2 Niepotrzebne skreślić.  



 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy 
lub usługi.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, zgłasza pisemne zastrzeżenia gdy projekt umowy:  
1) nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie określonym  w ust. 7, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na  dostawy lub usługi 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są te dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi zgłasza pisemny sprzeciw gdy umowa:  

a. nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,  
b. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.  

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy lub usługi 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,  o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

14. Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.  
15. Postanowienia dotyczące umów z podwykonawcami odnoszą się w sposób analogiczny do 

umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami.  
16. Wykonanie dostawy lub usługi w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy   

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących 
przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.  

 
§ 13. Poufność.  

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich warunków umowy, 
wszelkich ustaleń pisemnych i ustnych dokonanych pomiędzy Stronami.   



 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przekazywane pośrednio lub 
bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, 
dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, 
których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe lub 
udział w wykonaniu Umowy.   

3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż 
opisane powyżej osoby fizyczne lub prawne, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody 
drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie 
nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień umowy.   

4. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać 
będzie bezterminowo.   

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania informacji na 
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy                        
o rachunkowości i prawa o obrocie instrumentami finansowymi, jak również na żądanie  
uprawnionych organów publicznych. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę                      
o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie 
ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia Zamawiającemu kopii 
dokumentów związanych z ujawnieniem.  

6. Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych                        
i reklamowych informacji o wykonywanej usłudze na rzecz Zamawiającego, a także do 
umieszczania Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, po uprzedniej zgodzie 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

  
§ 14. Zmiana postanowień umowy.  

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wszelkie zmiany niniejszej umowy 
dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych  w niniejszym 
paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.  

2. Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy,  
2) braku dostępności do surowców wskazanych w zamówieniu,  
3) zmiany wskazanego w ofercie producenta oleju napędowego,  
4) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby 

połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego 
strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą zmienić wysokość 
wynagrodzenia umownego ustalonego w oparciu o ofertę Wykonawcy przy zachowaniu 
warunków zgodnych z zasadami współżycia społecznego,  

5) zmiany stawki podatku VAT,  
  6)  konieczność zmiany terminu umowy z uwagi na:  

a) dodatkowe obowiązki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia nałożone 
na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy 
przepisów ustaw i rozporządzeń,  



 

b) zajście okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w szczególności w skutek siły wyższej czy niekorzystnych warunków 
atmosferycznych.   

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić               
i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.  

4. Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie umowy stanowią katalog zmian, 
na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody.  

  
§ 15. Ochrona danych osobowych.  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający Wójt Gminy Bałtów będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem 
przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu.   

2. W przypadku określonym w ust. 1 strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.  
  

§ 16. Postanowienia końcowe.   
1. Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub 

inny, o którym Strona została pisemnie powiadomiona, ze skutkiem doręczenia 
korespondencji w dniu drugiego awiza.  

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla zachowania swej ważności formy 
pisemnej.  

3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo 
zamówień publicznych, Kodeks cywilny.  

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy w przypadku nie 
rozwiązania w drodze reklamacji strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze 
względu na siedzibę Zamawiającego.  

5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia.   

6. Niniejszą umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 
zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.  

7. Strony podpisując umowę parafują każdą z jej stron.  
  
                   
                    ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA  
  

 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do umowy  
  

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY  
(DALSZEGO PODWYKONAWCY)  

  
Dotyczy zadania: …………………………………………  
  
Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania podwykonawcy  
(dalszego podwykonawcy)  
  
…………………………………………………………………………………………………  
( nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)  
  
Niniejszym oświadczam(y), że:  
  
1. Wszelkie roszczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o wynagrodzenie   

  z umowy nr …… zawartej  dnia  ……………………..   

  z  …………………………………………….................................................................... 

                    (nazwa Wykonawcy)   

wymagalne w całości/części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.  

  
2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …................... zł brutto  

słownie: ……………………………………………………………………………. zł   
i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy  dalszego 
podwykonawcy) przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.  

  
3. Między Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą), a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy) wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 
roboty budowlane.  

  
  
  
  
………………………, dn……………. r.       ……………………………………  

Pieczęć i podpis osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
Podwykonawcy.    

* Niepotrzebne skreślić. 


