
Załącznik nr 2 do SWIZ  

  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

w dniu […] w Ostródzie pomiędzy: 

Żeglugą Ostródzko-Elbląską Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, kod pocztowy 14-100, przy ul. 

Grunwaldzkiej 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000375998, NIP 741-211-18-24, RE, wysokość kapitału zakładowego: 10.258.400,00 

zł, reprezentowaną przez […] 

zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym,” 

a: 

W przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS 

[…] z siedzibą w […], kod pocztowy […] przy ulicy […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w […] – Wydział […] 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS […], NIP […], REGON […], 

Wysokość kapitału zakładowego […], reprezentowaną przez: […] 

W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:  

[…] zamieszkałą/zamieszkałym w […], kod pocztowy […], przy ul. […], legitymującą/legitymującym 

się dowodem osobistym serii […] nr […], PESEL […], prowadzącą/prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą […], adres ul. […], kod pocztowy […], miejscowość […], NIP […], REGON 

[…], reprezentowaną przez: […] 

zwanym/zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

zwanymi dalej w treści umowy łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną” 

zgodnie z wynikami postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Umowa została zawarta z Wykonawcą na podstawie wyników przetargu nieograniczonego na 

warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z ofertą 

przetargową stanowiącą załącznik nr 1do niniejszej umowy. 



2. Przedmiotem umowy jest hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji 

paliw Zamawiającego w ilości: 

 olej napędowy -  7100  m
3
 , 

 benzyna bezołowiowa Pb 95  – 700  m
3
 

 benzyna bezołowiowa Pb 98   -  60  m
3
 

3. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym zmiany te nie spowodują przekroczenia 

łącznej wartości umowy. 

4. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do 

jego potrzeb, polegającym na dostawie hurtowej do zbiorników stacji paliw Żeglugi 

Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49.  

5. Dostawy jednorazowe w ilościach:  

 olej napędowy nie mniej niż 22.000 litrów,  

 benzyna bezołowiowa Pb 95  nie mniej niż 5.000 litrów,  

 benzyna bezołowiowa Pb 98 nie mniej niż 2.000 litrów  

będą odbywały się na podstawie złożonych zamówień średnio 12 razy w miesiącu. 

6. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana autocysterną z licznikiem na koszt 

Wykonawcy. 

7. Dostawca zobowiązany jest do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru po 

załadunku w miejscu zalania cysterny.  

8. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania paliw zgodnie z: 

a) wymaganiami jakościowymi według Polskiej Normy PN-EN 590, PN-EN 228 ; 

b) wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

9.  Paliwa muszą posiadać aktualne atesty/świadectwa jakości przy każdej dostawie. 

§ 2 

1. Wykonawca oferuje do sprzedaży na rzecz Zamawiającego olej napędowy, benzynę 

bezołowiową Pb 95 i Pb 98  jakościowo zgodne z parametrami przedstawionymi w ofercie 

złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

dostosowanie, przy każdorazowej dostawie, pod względem temperatury zablokowania 

zimnego filtra i temperatury mętnienia do aktualnie panujących krajowych warunków 

klimatycznych. 

2. W przypadku innego źródła pochodzenia paliwa, Wykonawca zobowiązany jest przed 

każdorazową dostawą przedstawić certyfikaty jakościowe oferowanego paliwa i uzyskać na 

dostawę zgodę Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej. 



3. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie dostarczać paliwo przeznaczone na potrzeby własne 

Zamawiającego oraz do odsprzedaży. 

4. Paliwo będzie dostarczane przez Wykonawcę na koszt własny  i tankowane do zbiorników w 

stacji paliw Zamawiającego w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49. 

5. Paliwo będzie przyjmowane w temperaturze referencyjnej 15 stopni C całorocznie. W 

szczególnych przypadkach Wykonawca dostarczy paliwo w ilości nie mniej niż wskazano 

 w §1 ust. 5 bezpośrednio do klienta Spółki mającego siedzibę na terenie gminy Ostróda. 

§ 3 

ZAMÓWIENIA DOSTAW PALIWA 

1. Zamówienia ilościowe na dostawę paliwa Zamawiający będzie składał pisemnie, drogą 

elektroniczną lub telefonicznie z wyprzedzeniem nie krótszym niż 1 (jeden) dzień roboczy 

przed terminem dostawy. Zamówienie złożone po godz. 15.00 będzie traktowane jako 

zamówienie złożone następnego dnia roboczego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówień Zamawiającego na dostawę paliw w 

terminie 24 godzin od złożenia zamówienia. Dostawy paliwa będą realizowane autocysterną z 

licznikiem na warunkach określonych w §2 ust. 4. 

§ 4 

KONTROLA JAKOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia certyfikatu jakościowego wystawionego przez 

uprawniony do tego organ legitymujący się wymaganymi przez prawo pozwoleniami na 

każdorazową dostawę paliwa. 

2. Odbiór jakościowy i ilościowy będzie dokonywany przez Zamawiającego przy dostawie paliw. 

Strony uzgadniają, że dostarczane paliwo ma być zaplombowane plombami i zgodne z 

certyfikatem jakościowym przedstawionym wcześniej Dostawcy. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uczestniczy przy rozładunku paliwa i jest uprawniony do 

pobrania, przed rozpoczęciem rozładunku, próbki paliwa w ilości do 5 litrów z równoczesną 

możliwością pobrania takiej próbki przez Wykonawcę. Pobrana próbka paliwa w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia niezgodności z przedstawionym certyfikatem jakościowym 

dostarczanego paliwa zostanie poddana badaniom laboratoryjnym. W przypadku 

potwierdzenia niezgodności koszty takiego badania ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zamówionej dostawy paliwa, jeżeli stwierdzi 

naruszenie plomb lub niezgodność pomiędzy jakością dostarczonego paliwa a 

przedstawionym certyfikatem jakościowym, a także w przypadku dostawy paliwa dokonanej z 

naruszeniem zasad określonych w niniejszej umowie. Na powyższe okoliczności 



przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest sporządzić protokół, który podpisuje również 

przedstawiciel Zamawiającego. W przypadku odmowy podpisu przez przedstawiciela 

Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego stwierdza ten fakt w protokole. 

5. W przypadkach określonych w ust. 4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

powstałe u Zamawiającego. Jeżeli skutkiem takiego działania Zamawiający celem zachowania 

niezbędnych zapasów magazynowych lub ruchu przedsiębiorstwa zmuszony był do zakupu 

paliwa u innego dostawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w koszcie 

zakupu paliwa pomiędzy ceną określoną w umowie a ceną uiszczoną przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia stałego dojazdu autocysterną i dostępu do 

zbiorników stacji, zapewnienia bezpiecznych warunków tankowania zbiorników, obecności 

swojego przedstawiciela przez cały czas tankowania. Odbiór każdej dostawy paliw będzie 

kwitowany pisemnie na podstawie pomiarów elektronicznych zbiorników lub listwy 

pomiarowej zbiorników podziemnych. 

7. Zamawiający zastrzega, że odbiór dostaw paliwa może nastąpić wyłącznie w dni robocze w 

godzinach 6:00 – 20:00. 

§ 5 

WARUNKI FINANSOWE 

1. Maksymalna łączna wartość umowy wynosi: […] zł netto (słownie: […] zł […]/[…]), co 

stanowi kwotę […] zł brutto (słownie: […] zł […]/[…]), zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Sprzedaż paliwa na rzecz Zamawiającego następować będzie w całym okresie trwania umowy 

według ceny z autonalewaka PKN ORLEN z dnia dostawy pomniejszonej o rabat wynoszący: 

 […] przy dostawie oleju napędowego, (7100 m³) 

 […] przy dostawie benzyny bezołowiowej PB 95, (700 m³) 

 […] przy dostawie benzyny bezołowiowej PB 98, (60m³) 

zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

3. Faktury za paliwo będą wystawiane w terminie do 3 dni roboczych, po dostawie na podstawie 

dokumentów przyjęcia dostawy z zastosowaniem cen obowiązujących w dniu dostawy z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 5, z doliczeniem podatku VAT według zasad i stawek obowiązujących 

w dniu otrzymania dostawy paliwa 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby uprawnionej 

do otrzymania faktury. Strony akceptują ponadto wystawianie i dostarczanie w formie 

elektronicznej, w formacie PDF: nieustrukturyzowanych faktur , faktur korygujących oraz 

duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 



usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu 

wysyłane na adres e-mail: […] 

Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 

adresu mailowego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktur za paliwo dostarczone wg złożonych 

zamówień w terminie […] od daty wpływu faktury do Zamawiającego, zgodnie z ofertą 

złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem § 11 ust. 8. 

6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

7. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, chemiczne i prawne dostarczonego 

towaru oraz skutki, jakie wadliwy towar może spowodować u Zamawiającego i jego 

odbiorców (kontrahentów) w pełnej wysokości zaistniałej szkody. 

§ 6 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części zobowiązań 

wynikających z umowy, jeśli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą, 

w rozumieniu umowy, uważa się klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne 

pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z 

kompetencjami tych organów, wojny, mobilizacje, blokady, embargo, zamknięcie granic, 

strajki pracowników uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do zwolnienia Zamawiającego z 

obowiązku zapłaty za paliwo dostarczone do czasu wystąpienia okoliczności wymienionych w 

ust. 1. 

§ 7 

CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od jej zawarcia. 

2. Zamawiający może przedłużyć czas trwania umowy w przypadku, gdy nie zostanie 

zakończona procedura kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed 

upływem zakończenia umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania, oraz pod 

warunkiem, że łączna kwota umowy nie zostanie przekroczona. Okres przedłużenia może 

mieć miejsce wyłącznie do czasu zakończenia kolejnego przetargu na przedmiotową dostawę. 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 



a) w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym  w § 3 ust. 2 – w wysokości 

0,3% wartości brutto niewykonanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 10 

ust. 2 w wysokości do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

c) w przypadku, gdy usługę będzie realizowała osoba spoza zatwierdzonej listy osób 

realizujących Umowę, o której mowa w § 12 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości zamówienia realizowanego 

przy udziale tej osoby. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy. Takiej samej wysokości karę umowną zapłaci Wykonawca 

Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę. Kara ta nie łączy się z karami wyżej wymienionymi. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywiście poniesiona przez Stronę będzie wyższa niż zastrzeżona kara 

umowna, Strona może żądać na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kare 

umowną. 

4. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych określonych w niniejszym 

paragrafie Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich zapłacenia a w przypadku braku reakcji 

ze strony Wykonawcy zostaną one potrącone z należności przysługującej Wykonawcy. 

 § 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z zachowaniem prawa do kar 

umownych, w przypadku gdy: 

a) Wykonawca mimo pisemnego wezwania nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową 

lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

b) Zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym ruchomość, nieruchomość, wierzytelność 

lub rachunek bankowy Wykonawcy; 

c) dwukrotnej dostawy paliw w warunkach uprawniających Zamawiającego do odmowy 

przyjęcia dostawy; 



d) dwukrotnego niezrealizowania dostawy w terminie określonym w § 3 ust. 2 niniejszej 

umowy;  

e) dwukrotnego dostarczenia ilości niezgodnej ze złożonym zamówieniem; 

f) dwukrotnym złym naliczeniu różnicy w cenie, o której mowa w §5 ust.2 niniejszej umowy 

za dostarczoną dostawę.  

g) trzykrotnego skierowania do realizacji zamówienia osoby spoza zatwierdzonej listy osób 

realizujących Umowę, o której mowa w § 12 ust. 3 Umowy; 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. 

4. Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności, uprawniających do odstąpienia od 

umowy, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

5. W wypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 i 2, Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie wywołuje skutek ex 

nunc. 

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące 

uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 

b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w 

zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 

c) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających 

dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla 

Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie 

zwiększone, 

d) zmiany stawki podatku od towarów i usług – uprawniające Strony do zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcy, 

e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 



pracę – uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

g) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

h) przedłużenia czasu trwania umowy w sytuacji nie wykorzystania jej wartości lub 

ilości, 

2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku zawierającego 

uzasadnienie przez jedną ze  Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.  

§ 11 

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW 

 (jeżeli Wykonawca wykonuje zobowiązanie z udziałem Podwykonawcy) 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części przedmiotu 

zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich 

wykonania.  

2. Wykonawca będzie wykonywał następujące prace z pomocą podwykonawców: 

a) rodzaj prac) […] 

(podwykonawca) […] 

b) (rodzaj prac) […] 

(podwykonawca) […] 

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności i przedstawiona Zamawiającemu do zaakceptowania przed 

rozpoczęciem jej wykonania. Termin zapłaty Podwykonawcy powinien być określony w 

okresach miesięcznych i powinien być ustalony wcześniej niż termin zapłaty Wykonawcy.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z Podwykonawcą.  



5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 

lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem 

zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność 

takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór fakturowanych prac, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania.  

6. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty, o której mowa w ust. 5, z kolejnej 

płatności przysługującej Wykonawcy. 

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest udokumentowanie Zamawiającemu 

uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy. 

§ 12 

PRACOWNICY WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do wykonywania przedmiotu Umowy, w 

zakresie realizacji obowiązków i czynności Wykonawcy wymienionych w § 1-4, osób: 

a. posiadających wiedzę i umiejętności do wykonywania wskazanych mi prac, 

b. posiadających aktualne badania lekarskie i dopuszczenie do wykonywania określonych 

prac, 

c. posiadających aktualne przeszkolenie pod względem BHP i ppoż. 

2. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia, wchodzący w tym celu na teren posesji Zamawiającego, muszą posiadać, 

umieszczone w widocznym miejscu, imienne identyfikatory zawierające: nazwę firmy, imię i 

nazwisko.  

3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie, nie później niż w terminie 3 dni od zawarcia 

Umowy, listy pracowników wyznaczonych do świadczenia tej usługi, zawierającej ich dane 

osobowe (imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, a w przypadku kierowców 

autocystern także wskazane uprawnienia kierowcy w zakresie napełniania i przewozu 

materiałów niebezpiecznych wg klasy dla przedmiotu niniejszej umowy). 

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w składzie pracowników realizujących 

umowę Wykonawca, najpóźniej 2 dni przed dokonaniem zmian powiadomi Zamawiającego 

pisemnie o tym fakcie, podając jednocześnie dane osobowe nowego pracownika (imię 

nazwisko, seria i nr dowodu osobistego). 



5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody i krzywdy 

wyrządzone Zamawiającemu, a także jakimkolwiek osobom i podmiotom trzecim, przez 

pracowników Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji niniejszej Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: 

a. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami RODO  (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. Wymóg przedłożenia dokumentów wskazanych w ust. 6 stanowi podstawę do sprawowania 

kontroli nad Wykonawcą w zakresie realizacji obowiązku dotyczącego zatrudniania osób 

zaangażowanych do wykonywania usług w zakresie niniejszej Umowy na podstawie umów o 



pracę. Zamawiający zastrzega, że niezrealizowanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku 

będzie stanowiło nienależyte wykonanie Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu zawarcia niniejszej Umowy. 

9. W przypadku wykonania przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawcy postanowienia ust. 

1-8 stosuje się w stosunku do Podwykonawcy odpowiednio. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa energetycznego, Prawa zamówień publicznych oraz innych 

przepisów powszechnie obowiązujących mających zastosowanie przy realizacji umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają rozwiązać wszystkie spory i rozbieżności jakie mogą powstać w 

związku z umową w drodze polubownej. Spory nie zakończone w drodze negocjacji strony 

poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności: 

a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej 

umowy, 

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub 

związanych z realizacją niniejszej umowy na drodze sądowej lub pozasądowej za 

wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata, 

c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych 

z realizacją niniejszej umowy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie służą do 

wykładni postanowień Umowy. 

§ 15 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron 

2. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 



a) Oferta Wykonawcy z dnia […] 

b) Umowa konsorcjum
1
 

c) Lista osób
2
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Zamawiający Wykonawca 

 

  

                                                             
1 Jeżeli dotyczy 

2 Jeżeli Wykonawca składa ją wraz z Umową 


