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Załącznik 4 do SWZ 
Umowa  nr GZK/ZP/5/2021 (projekt) 

  
zawarta  w dniu …................. 2021 r. w Bystrym, pomiędzy:  
Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrym 1H, 11-500 Giżycko, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział V Gospodarczy pod nr KRS 0000406620, 
NIP 8451981926, REGON 281364299, posiadająca kapitał zakładowy 14.209.000 zł, 
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Krzysztofa Skrzypczyk   
oraz 

Gminą Giżycko, z siedziba w Giżycku ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949 
reprezentowaną przez: Marka Jasudowicza – Wójta Gminy Giżycko, przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy – Moniki Dębek,  

w których i mieniu i na rzecz których działa Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrym 
1H, 11-500 Giżycko, jako Zamawiający upoważniony na podstawie porozumienia z dnia 25.11.2021 
r. zawartego w trybie art. 16 pzp., zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a …………………………………………………………………………reprezentowanym(ą)  
przez:   ……………………………………... 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  
 
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 w związku z art. 30 ust. 4  ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej Pzp - o 
wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych Zamawiający dokonał wyboru oferty 
Wykonawcy i zawarta umowa o następującej treści. 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem jest dostawa oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej  Pb 95, (dalej 
paliwa) zgodnych z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz w złożonej 
ofercie. 

2. Wykonawca winien zapewnić Zamawiającym: 
1) możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę w 

obrębie granic administracyjnych miasta i gminy Giżycko, 
2) możliwość tankowania bezgotówkowego z 30 dniowym terminem płatności, 
3) monitoring stacji paliw podczas tankowania pojazdów 
4) możliwość tankowania pojazdów na stacji paliw za pomocą karty paliwowej kierowcy i CHIP-

u  pojazdu lub samej karty paliwowej 
3. Dostawa będą odbywać się sukcesywnie, stosowanie do potrzeb Zamawiającego w okresie od 

01.01.2022r. do 31.03.2022r. w ilości i rodzajach wskazanych poniżej: 
− benzyny bezołowiowej Pb 95 - o szacunkowej ilości około 800 litrów, 
− olej napędowy - o szacunkowej ilości około 31 000 litrów. 

4. Podane wyżej ilości są wielkościami orientacyjnymi, jakie przewiduje Zamawiający zakupić w 
okresie trwania umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania ilości podanych w ust 3, a co za tym 
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem że wartość 
niewykorzystanej części zamówienie nie może być mniejsza niż 30% wartości wynagrodzenia 
wskazanego w § 3 ust. 1.    

6. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze  
z tytułu nie wykorzystania ilości podanych w ust 5. 
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7. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca umożliwi całodobowe zaopatrywanie  
w paliwo w stacji paliwowej Wykonawcy zlokalizowanej w………………………  
…............................................................................................. Paliwo tankowane będzie 
bezpośrednio do pojazdów będących w dyspozycji GZK Sp. z o. o. oraz Gminy Giżycko 

8. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie wykonywaniu postanowień niniejszej umowy w 
celu należytej realizacji zamówienia. 

9. Strony na wzajemnie będą się informować o wszelkich nieprawidłowościach lub zagrożeniach  w 
zakresie nienależytej realizacji zamówienia określonego w § 1 niniejszym umowy.  

§ 2 
Termin realizacji 

Umowa obowiązuje od 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.  
§ 3 

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA 
1. Strony ustalają, że całkowita cena umowna z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w 

okresie jej obowiązywania wyniesie ……………….. zł brutto, z zastrzeżeniem  § 1 ust. 5 
niniejszej umowy. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 wynika z iloczynu przyjętej ofertowej ceny jednostkowej przedmiotu 
zamówienia oraz zapotrzebowania Zamawiającego, które określone zostało w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Ceny za paliwo będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu tankowania na stacjach 
Wykonawcy, na których paliwo zostało pobrane z uwzględnieniem upustu cenowego 
przedstawionego w formularzu ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) ……………….. 
zł od każdego jednego litra. 

4. Strony zastrzegają, iż zmiana ceny paliw następuje w przypadku dokonania przez Wykonawcę 
zmiany ceny brutto  za jeden litr oleju napędowego lub benzyny bezołowiowej Pb 95, a zmiana 
ta skierowana jest do nieoznaczonej liczby klientów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokonanych wyliczeń zmiany ceny brutto w sytuacji, 
gdy zmiana ceny nie odpowiada rzeczywistej zmianie ceny dokonanej przez Wykonawcę lub gdy 
zmiana ceny dokonana przez Wykonawcę nie była skierowana do nieoznaczonej liczby klientów. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia na koszt Wykonawcy badań 
laboratoryjnych paliwa w zakresie jego zgodności z parametrami określonymi w ofercie.                               

7. W przypadku wyliczenia ceny dostawy niezgodnie z zapisami ustępu 3-5, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do potrącenia z należności Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość 
różnicy pomiędzy wartością sprzedanego oleju napędowego lub benzyny bezołowiowej Pb 95 
wynikającą z faktury, a wartością należną według umowy. 

§ 4 
Zasady rozliczeń i płatności  

1. Rozliczenie poboru paliw dokonanych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy będzie 
realizowane raz w miesiącu na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę według 
zestawień tankowań obejmujących: 
- ilość pobranego paliwa, 
- datę i godzinę tankowania, 
- imię i nazwisko tankującego, 
- godzina tankowania, 
- numer rejestracyjny pojazdu 
Dane o transakcjach stanową załącznik do faktur. 

2. Wykonawca zobowiązuję się wystawiać osobne faktury za paliwa dla każdego Nabywcę: 
1) Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.  11-500 Giżycko, Bystry 1H.   

NIP 845-198-19-26 
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2) Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 845-198-19-49. 
3. Zamawiający zobowiązuje się regulować należność, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z danymi o tankowaniach, 
o których mowa w ust. 1.  

4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zwrotu faktur VAT wystawionych niezgodnie 

z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów lub niezgodnie z warunkami umowy. 
6. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych (tj. Dz.U, 2020r., poz. 1666 z póź. zm.), tj. faktury 
spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur 
elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tj. Dz. U z 2021r. poz. 685 z póź. zm.). Zamawiający informuje, iż posiada konto 
na platformie elektronicznego  fakturowania (w skrócie PEF) oraz innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego obsługiwanego przez Open PEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 
Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef . 

7. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 
PEF zobowiązany jest do uwzględnienia czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego 
Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W 
szczególności zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
winno nastąpić w godzinach: poniedziałek- piątku 7:00-15:00. W przypadku przesłania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, 
a także po godzinie poniedziałek-piątek 15:00 uznaje się, że została ona doręczona w następnym 
dniu roboczym. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020r., poz.1896 ze zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT.  

9. 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 ust.3 . 

10. 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 lub opodatkowane stawką.  

11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 

12. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas 
obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na 
który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

 
§ 5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym 

lub art. 456 ustawie pzp także, jeżeli: 
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1) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy; 
2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Utraty przez Wykonawcę koncesji  
4) w przypadku niemożliwości tankowania paliw na stacjach paliw WYKONAWCY, trwającej 

dłużej niż 2 dni 
5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji  o powyższych 

okolicznościach. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przez Zamawiającego oświadczenia 
o odstąpieniu w placówce operatora pocztowego. 

3. W powyższym wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod 
rygorem nieważności. 

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary 
umowne w wysokości: 
1) 10% wartości umowy brutto (§ 3 ust. 1 umowy), gdy Wykonawca odstąpi  

od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający. 
2) 10% wartości umowy brutto (§ 3 ust. 1 umowy), gdy Zamawiający odstąpi  

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
2. Łączna wartość naliczonych kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 10% 

wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust. 1.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 z należności za 

wykonanie usługi objętej niniejszą umową bez wezwania do zapłaty na podstawie noty 
obciążeniowej. W przypadku braku możliwości potrącenia całości lub części niniejszych kar, 
Wykonawca zapłaci pozostałą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w 
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania Zamawiającego. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca 
zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których 
zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na 
zasadach ogólnych. 

§ 7 
ZMIANY UMOWY 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 

1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz 
warunków wprowadzenia takich zmian,  

2) Wynikają one z zapisów art. 454 lub art.455 ustawy prawo zamówień publicznych.. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług w 2022 r. 
3. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
§ 8 

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych 
1. Zamawiający powierza w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 

2. Informacją w rozumieniu umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy 
oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji umowy wykonawczej, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje tylko w celu wynikającym z przedmiotu umowy 
przedstawionego w § 1. 

4. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko przez 
okres obowiązywania Umowy.  

5. Wykonawca będzie przetwarzać powierzone dane osobowe zwykłych kategorii pracowników 
Zamawiającego w następującym zakresie: imion nazwisk, telefonów kontaktowych, numeru 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, stanowiska służbowego itp.   

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów 
zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu.  

7. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych do 
zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem postanowień umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia 
informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem, 
rozpowszechnianiem lub przekazaniem stronie trzeciej zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 10) 
osobom trzecim bądź do państw trzecich na podstawie Rozdziału V RODO. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa 
informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez osoby, 
przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawców.  

10. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których wykonuje 
Umowę i Podwykonawcom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im 
czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania Umowy. 

11. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są do zachowania 
poufności informacji.  

12. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec 
Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z niewykonywaniem lub nienależytą realizacją 
obowiązków dotyczących informacji. 

13. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 24 godzin do powiadamiania i raportowania 
Zamawiającemu o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji lub o naruszeniu 
poufności informacji: na adres e-mail: daneosobowe@gzkbystry.pl 

14. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych 
do zwrotu Zamawiającemu wszelkich informacji, wraz z nośnikami, a w przypadku utrwalenia 
przez Wykonawcę informacji – usunięcia z nośników tych informacji, w tym również 
sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i danych mogących 
posłużyć do odtworzenia, w całości lub części informacji. Wykonawca złoży Zamawiającemu na 
tę okoliczność stosowne oświadczenie. 

15. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych 
z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim (podpowierzenie), bez uzyskania w 

mailto:daneosobowe@gzkbystry.pl
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powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już 
podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.  

16.  Wykonawca zobowiązany jest:  
1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu  

są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji danych, 
2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz 

sposoby ich zabezpieczeń. 
17. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez nieuprawnione 

ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych 
od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie 
wypowiedzenia lub odstąpienia).  

18. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do 
Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę powierzonych mu informacji 
(również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem 
roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi 
prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. 

19. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 
osobowych, zgodnie z postanowieniami 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 (RODO), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

20. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym 
personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w ramach 
przedmiotowego zamówienia, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi 
przetwarzanie danych osobowych.  

21. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach innych  
niż określone w umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie.  

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy w zakresie 
poprawności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych objętych umową, a Wykonawca 
udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków 
określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO. 

§ 9 
   PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią złożonej oferty, Wykonawca powierza 
podwykonawcy(om)…………………………………………………… wykonanie następującego 
zakresu umowy: ……………………………………………… 

Opcjonalnie:  
Zgodnie z treścią złożonej oferty, Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie. 

2. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, może powierzyć 
realizację części zamówienia podwykonawcy (om), mimo niewskazania w ofercie przetargowej 
takiej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca 
pisemnie niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o powierzeniu części zamówienia 
podwykonawcy (om). 

3. W przypadku, gdy dojdzie do zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 122 ustawy pzp 
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wykonawca jest obowiązany wykazać pisemnie zamawiającemu, iż proponowany inny 
Wykonawca lub sam wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta wymaga aneksy do umowy. 

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 
jego podwykonawców.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działania i zaniechania podjęte 
przez podwykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz dotyczące przedmiotu zamówienia. 

2. Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej 
kolejności polubownie, a następnie w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego 
adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego, adresu 
e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, 
przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek 
bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego w szczególności zgłoszenia 
reklamacji, mogą być kierowane do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z 
zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają 
możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 

Wykaz załączników do umowy: 
- formularz ofertowy  Wykonawcy  -  zał. nr 1, 
- Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 2. 
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