
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WZWKGKiM/425/2022 

Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA (wzór) 

 

 

Zawarta w Wolbromiu dnia .................................... roku, pomiędzy: 

Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wrzosowej 18, 32-340 Wolbrom, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla 

Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000668073, NIP 

6372199107, REGON 366138048, kapitał zakładowy: 3.929.000,00 zł, którą reprezentuje: 

Prezes Zarządu – Andrzej Duch  

przy udziale Głównej Księgowej – …………………….,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (należy wpisać adres siedziby spółki wpisany do Krajowego 

Rejestru Sądowego), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 

pod numerem ………….., (NIP) …………………REGON ……………., kapitał zakładowy 

…………………..zł1, wpłaconym w całości/w części/w wysokości ……………. zł2 – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr … 

do umowy, aktualnym na dzień podpisania umowy, reprezentowaną przez ...3 (wpisać reprezentację 

wynikającą z KRS) lub reprezentowaną przez ………..… działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa nr ………… z dnia ………….., stanowiącego załącznik nr … do umowy4, zwaną 

dalej „Wykonawcą”, 

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem …, , o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym 

działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości) 

– NIP….…., REGON……..zgodnie z wydrukiem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr … do umowy, lub reprezentowaną/-ym przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr …. do umowy5, zwaną/-

ym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) w przedmiocie dostawy paliw: oleju napędowego 

i benzyny bezołowiowej oraz gazu LPG* na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2023 roku 

(sygnatura postępowania WZWKGKiM/425/2022), dokonał wyboru oferty Wykonawcy, 

w związku z czym Strony uzgadniają, co następuje: 

 

 
1 Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, sp. z o.o., oraz spółki 

akcyjnej. 
2 Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
4 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
5 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 



 

§ 1.  

Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w niniejszej Umowie, 

której integralną część stanowią oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu (dalej Oferta) oraz  

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ). 

 

§ 2. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa (sprzedaż) oleju napędowego (ON)*, 

benzyny bezołowiowej 95 (Pb 95) oraz gazu LPG* dla potrzeb Wolbromskiego Zakładu 

Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2023 roku dla 

zapewnienia ciągłości działania spółki. 

2. Zamówienie obejmuje: 

Część 1: Dostawę oleju napędowego (ON) w ilości do 70.000 litrów*, 

Część 2: Dostawę benzyny bezołowiowej 95 (PB 95) w ilości do 7.000 litrów i gazu LPG 

w ilości do 4.000 litrów* 

3. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w ww. ilościach nie wymaga podania 

przyczyn i nie może stanowić podstawy dla roszczeń Wykonawcy.  

4. Podane powyżej ilości są maksymalnymi wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na 

podstawie ilości paliwa zakupionego przez Zamawiającego w poprzednich latach. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w mniejszych ilościach 

w zależności od faktycznych potrzeb. Zamawiający oświadcza, że minimalna 

gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 40% wartości umowy lub ilości.  

5. W przypadku realizacji przez Wykonawcę więcej niż jednej części zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w poszczególnych pozycjach 

asortymentu dotyczących tych części wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

w zależności od potrzeb. W przypadku zamówienia większej ilości z danego 

asortymentu, będzie on rozliczany wg cen jednostkowych wynikających z Formularza 

oferty dla tej części zamówienia (tego asortymentu), z zastrzeżeniem, że n ie przekroczy 

to łącznej maksymalnej wartości umowy. 

 

§ 3. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązywania od dnia jej zawarcia jednak 

nie wcześniej niż od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. 

2. Wykonawca zapewnia możliwość bezgotówkowego tankowania paliw z dystrybutorów na stacji 

paliw na terenie miasta Wolbrom, która funkcjonuje przez 24 godziny na dobę przez 7 dni  

w tygodniu we wszystkie dni w roku. 

3. Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie stacja paliw płynnych wskazana  

w załączniku nr 4 do SWZ tj. : ……............................................................................................... 

                                                                                                            
(dokładny adres stacji paliw na terenie Miasta Wolbrom) 

4. Stacja paliw płynnych powinna spełniać warunki techniczne w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 

ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 poz. 1853). 

5. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu 

i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu 

skroplonego (LPG) (Dz.U. 2021 poz. 1293). 

6. Na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej, Wykonawca musi 

posiadać na stacji paliw płynnych agregat prądotwórczy o wydajności pozwalającej na 

wykonanie niniejszego zamówienia na warunkach opisanych w SWZ, tzn. musi być 

zapewnione tankowanie pojazdów określone w punkcie 5 powyżej. 

7. W przypadku wystąpienia awarii stacji paliw lub wystąpienia innych okoliczności 



 

uniemożliwiających dokonanie tankowania na stacji paliw na warunkach opisanych w SWZ, 

o ile awaria lub okoliczności uniemożliwiają tankowanie dłużej niż przez 24 godziny, 

Zamawiający dokona tankowania na innej stacji paliw zlokalizowanej na terenie Wolbromia, 

a różnicą pomiędzy kosztami takiego tankowania, a cenami wynikającymi z umowy obciąży 

Wykonawcę. Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę karą umowną, o której mowa   

w § 8. pkt 1. Obciążenie Wykonawcy kwotą różnicy ceny i karą umowną nie ma zastosowania 

jeżeli awaria lub okoliczności uniemożliwiające tankowanie są następstwem działania siły 

wyższej lub osób trzecich, za których Wykonawca nie odpowiada i których działaniom nie 

mógł zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności (nie dotyczy sytuacji opisanej w pkt 

6 powyżej). 

 

§ 4. 

1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie w formie tankowania. Zamawiający może dokonywać 

tankowania do: 

a) zbiorników pojazdów samochodowych lub zbiorników sprzętu silnikowego, 

b) pojemników (kanistrów) dostarczanych przez Zamawiającego. 

2. Każdorazowe pobranie oleju napędowego*, benzyny i gazu LPG* musi być odnotowane 

w asygnacie rozchodu paliwa. Dopuszcza się asygnatę w postaci wydruku komputerowego pod 

warunkiem, że umieszczone w niej zostaną co najmniej następujące dane: 

a) nazwa Zamawiającego, 

b) data i godzina pobrania, 

c) ilość danego paliwa, 

d) rodzaj paliwa, 

e) marka i numer rejestracyjny pojazdu lub nazwa sprzętu silnikowego lub pojemnik (kanister), 

f) imię i nazwisko pobierającego paliwo, 

g) czytelny podpis pobierającego paliwo. 

3. W dniu podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

a) wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów lub nazw sprzętu silnikowego, 

b) wykaz imion i nazwisk osób uprawnionych do pobierania paliwa. 

Niniejsze wykazy będą na bieżąco aktualizowane w trakcie trwania umowy przez 

Zamawiającego poprzez kontakt bezpośredni z Wykonawcą co nie stanowi zmiany umowy. 

 

 

§ 5. 

1.  Transakcje dokonane w sposób niezgodny z niniejszą umową obciążają Wykonawcę. 

2. Każdy zakup danego paliwa musi być ewidencjonowany przez stację paliw w rejestrach 

sprzedaży oraz potwierdzany dokumentem wydania paliwa zawierającym, co najmniej dane  

o których mowa w § 4 ust. 2 lit „a” do „g” niniejszej umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że stanowiące przedmiot umowy paliwa określone  

w § 2 niniejszej umowy będą należytej jakości, odpowiadające ustalonym dla paliw standardom, 

wolne od wad surowcowych i technologicznych, jak również jakichkolwiek wad prawnych  

i roszczeń osób trzecich. 

4. Parametry sprzedawanego danego rodzaju paliwa dostosowane będą do okresu dostawy, tj. pory 

roku, temperatury otoczenia (paliwo letnie, paliwo zimowe). 

5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udostępni na stacji paliw świadectwo jakości 

sprzedawanego paliwa wystawione przez producenta. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, a w szczególności co do jakości 

paliwa, Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych zająć 

stanowisko w formie pisemnej. Brak stanowiska Wykonawcy w powyższym czasie traktowane 

będzie jako uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności za uszkodzenia aparatury zasilającej 

silnik, jak i samego silnika w eksploatowanych przez Zamawiającego pojazdach oraz z tytułu 



 

innych uszkodzeń w pojazdach powstałych z winy Wykonawcy w związku z nieodpowiednią 

jakością produktów, o których mowa w § 2 umowy. 

8. W przypadku uszkodzenia pojazdów Zamawiającego, związanych bezpośrednio i pośrednio ze 

złą jakością produktów, o których mowa w § 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się  

w uzgodnionym przez Strony terminie, na podstawie opinii niezależnego rzeczoznawcy do 

dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu, a w przypadku gdy naprawa byłaby niemożliwa do 

zapłaty równowartości jego wartości z dnia wyrządzenia szkody. 

 

§ 6. 

1. Szacunkowa maksymalna wartość umowy w odniesieniu do maksymalnej ilości paliw 

określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy wynosi łącznie brutto.................................................. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)  

wraz z podatkiem VAT w wysokości ….. %. 

2. Wykonawca i Zamawiający ustalają, że zgodnie ze złożoną ofertą cena netto 1 litra danego 

paliwa wyniesie:  

- ………. zł netto – olej napędowy*, 

- ………. zł netto – benzyna bezołowiowa 95*, 

- ………. zł netto – gaz LPG*. 

2.1. Podana wyżej cena netto 1 litra danego paliwa może ulec zmianie i ustalana będzie  

w następujący sposób: 

- cena netto 1 litra danego paliwa będzie regulowana (waloryzowana) w trakcie trwania umowy 

kwotą wzrostu bądź spadku hurtowej ceny paliwa za jeden litr, publikowanej na oficjalnej stronie 

internetowej PKN ORLEN (www.orlen.pl). 

Celem ustalenia dopuszczalnej zmiany: 

a) ustala się różnicę pomiędzy ceną netto 1 litra paliwa z oferty, a hurtową ceną tego paliwa 

(w przypadku oleju napędowego w stosunku do hurtowej ceny oleju napędowego Ekodiesel, 

w przypadku gazu LPG ceny Autogaz hurt) publikowaną na oficjalnej stronie internetowej PKN 

ORLEN (www.orlen.pl) w dniu otwarcia ofert w przeliczeniu na 1 l (przyjmuje się stałą wartość, że 

1m3 to 1000 litrów) i po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Kwota tej różnicy jest 

niezmienna w czasie trwania umowy i będzie stosowana do wszystkich wystawianych faktur. 

b) w dniu tankowania Wykonawca ustala hurtową cenę netto 1 litra danego rodzaju paliwa, 

publikowaną na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN (ww.orlen.pl) w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku, koryguje ją o kwotę różnicy wyliczoną zgodnie z podpunktem „a”, 

dolicza należny podatek VAT i i tak ustaloną cenę brutto 1 litra danego rodzaju paliwa stosuje dla 

wystawienia faktury VAT. 

W przypadku braku publikacji hurtowej ceny paliwa na oficjalnej stronie internetowej PKN 

ORLEN (www.orlen.pl) w dniu tankowania do rozliczenia i wystawienia faktury VAT za ten dzień 

będzie przyjmowana ostatnia opublikowana hurtowa cena paliwa na oficjalnej stronie internetowej 

PKN ORLEN, przed dniem tankowania. 

3. Do każdej faktury VAT Wykonawca ma obowiązek dostarczyć: 

- zbiorcze zestawienie transakcji wykonanych przez Zamawiającego w danym okresie 

rozliczeniowym, 

- wydruk ze strony PKN ORLEN potwierdzający hurtową cenę danego paliwa w dniu tankowania. 

4. Zbiorcze zestawienie transakcji musi zawierać co najmniej dane, o których mowa w paragrafie 

   4 ust. 2 lit „a” do „f”. 

5. Rozliczenie pobranego paliwa następować będzie za każdy dzień tankowania poprzez 

wystawienie faktury VAT zbiorczej w odniesieniu do wszystkich pojazdów, urządzeń silnikowych  

i pojemników (kanistrów), do których dokonano tankowania w danym dniu.  

6. Zapłata należności za przedmiot Umowy będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem 

na konto wskazane każdorazowo na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT. 

7. Płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Przez prawidłowe wystawienie faktury 

http://www.orlen.pl/
http://www.orlen.pl/
http://www.orlen.pl/


 

strony rozumieją w szczególności wskazanie w jej treści rachunku bankowego Wykonawcy, 

będącego płatnikiem podatku od towarów i usług, jaki jest ujawniony w Wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT (Biała Lista podatników VAT). Prawidłowo wystawiona faktura musi być również 

czytelna zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, art. 112a. 

8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto określonego w umowie z powodu 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

  

§ 7. 

1. Osobą uprawnioną do bieżących kontaktów, konsultacji i udzielania pomocy Zamawiającemu 

oraz do przekazywania wszelkich informacji, zgłoszeń po stronie Wykonawcy jest: 

- ............................................, tel. ............................,  e-mail.................................… . 

2. Osobą uprawnioną do bieżących kontaktów, konsultacji i udzielania pomocy Wykonawcy oraz do 

przekazywania wszelkich informacji, zgłoszeń po stronie Zamawiającego jest: 

- ............................................, tel. ............................,  e-mail.................................… . 

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek 

braku możliwości zatankowania paliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w przypadku 

wystąpienia przerwy przekraczającej 24 godziny uniemożliwiającej dokonanie tankowania na 

warunkach opisanych w SWZ, tzn. Wykonawca nie zapewnia możliwości bezgotówkowego 

tankowania paliw z dystrybutorów na stacji paliw przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 

we wszystkie dni w roku, w takim przypadku Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej 

w wysokości 2% maksymalnej łącznej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

przerwy w realizacji przedmiotu umowy.  

2. W przypadku, gdyby dotychczasowa koncesja Wykonawcy na obrót paliwami ciekłymi  

wygasła lub uległa cofnięciu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu nową decyzję w tym zakresie nie później niż w ostatnim dniu 

obowiązywania dotychczasowej koncesji. 

3. W przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji Umowy, a w szczególności 

koncesji, o której mowa w ust. 2 powyżej, ulega ona rozwiązaniu. W takim przypadku 

Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10% maksymalnej łącznej 

wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % maksymalnej łącznej 

wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % maksymalnej łącznej wartości umowy, o której mowa 

w § 6 ust. 1.  

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych 

z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 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 (Dz. U z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). W przypadku braku pokrycia 

nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do 

uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o jej nałożeniu. 



 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

b) zaprzestania wykonywania dostaw przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny przez okres  

15 dni, 

c) sprzedaży paliw złej jakości, potwierdzonej dwukrotnymi badaniami, 

d) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Firmy Wykonawcy, 

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w ust. 1 lit. a) może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy w przypadku 

określonym w ust. 1 lit. b) i c) następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia  

o odstąpieniu. Natomiast odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w ust. 1 lit. d) i e)  może 

nastąpić w trybie natychmiastowym. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty 

odstąpienia, protokoły inwentaryzacji wykonanych, a nie zapłaconych dostaw. Protokoły 

inwentaryzacji będą stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy. 

 

§ 10. 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych 

w postanowieniach umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy 

Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany 

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

3. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub postanowień umowy; 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy. 

4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności, uprawniające do 

dokonania zmiany, dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku, do ustosunkowania się do niego. Przede 

wszystkim druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę; 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) odrzucić wniosek o zmianę, przy czym odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie. 

6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

7. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia. 

8. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w umowie, przewiduje możliwość zmian 

postanowień umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka 

znana była w chwili składania oferty. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne. 

2. Zapisy w § 11 ust. 1 będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku realizacji prac 

świadczonych przez Podwykonawców. 

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13. 

1. Zamawiający informuje, że podane w umowie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane 

przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanej „RODO” w celu realizacji niniejszej umowy. 

2. Administratorem danych osobowych jest Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzosowej 18,    32-340 

Wolbrom. 

3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych 

w powszechnie obowiązujących przepisach. 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych 

w zakresie opisanym w ust. 1-3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 14. 

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich kwestii spornych. 

W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

2. Umowę sporządzono w języku polskim w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy 

oraz 1 dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA:  

 

 

 

 
 

 

*   niepotrzebne skreślić 


