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Załącznik nr 2 do SWZ 
 
Zawarta w dniu ................... roku pomiędzy Gminą Wierzbica, z siedzibą w  Wierzbicy  ul. Kościuszki 73,                          
26-680 Wierzbica reprezentowaną przez  
Wójta Gminy Wierzbica Pana Zdzisława Duliasa 
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wierzbica Pani Jolanty Szkopek 
REGON 670224054, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)* 
 
.......................................... 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 
.......................................................... 
z siedzibą ......................................... 
NIP: ..................................................  
REGON: ........................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

(w przypadku spółki cywilnej)* 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, 

działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, adres …………………, ul. ……………………………,  NIP:………………………., 

reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..) 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, 

działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, adres …………………, ul. ………………………….…,  NIP:………………………., 

reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..) 

wspólnikami     spółki     cywilnej     ………………………………………..,     adres     ………………………,     NIP 

……………………….. 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Wykonawcą, zwanymi także łącznie Stronami. 

 
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu w trybie podstawowym, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej 

„ustawa Pzp” – zostaje zawarta Umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego 
do kotłowni: w Wierzbicy   przy  ul. Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 73 - 
budynek Urzędu Gminy  - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do Umowy. 

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem telefonu, drogą 
elektroniczną lub po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem logowania się na konto w systemie PUESC-  
https://puesc.gov.pl/ przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w Umowie dla miejsca dostawy. Ilość 
oraz termin każdorazowej dostawy do miejsca wskazanego w Przedmiocie Umowy określane będą przez 
przedstawiciela Zamawiającego, z jednoczesnym obowiązkiem realizacji dostawy w terminie nie później niż    
24 godzin od daty zgłoszenia, liczonych jako dni robocze. 

3. Każdorazowo dostarczany olej opałowy lekki musi być udokumentowany tzw. „świadectwem jakości”. Olej 
opałowy bez aktualnego „świadectwa jakości” potwierdzającego spełnianie wymagań określonych Umową nie 
będzie przyjęty. 

4. Transport  oleju  odbywa  się  z  uwzględnieniem  obowiązujących  przepisów.  W  szczególności  Wykonawca 
obowiązany jest do dostarczania oleju opałowego środkami transportu posiadającymi: 

1) aktualne dopuszczenie do przewozu paliw, 

2) aktualne świadectwa legalizacji wskaźników pomiarowych. 

5. Odbiór ilościowy oleju opałowego odbywać się będzie według wskazań urządzeń pomiarowych auto-cysterny 
w zestawieniu z odczytem poziomu napełnienia zbiorników Zamawiającego i potwierdzony będzie Protokołem 
odbioru, który stanowi załącznik do Umowy. 

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Przedmiot  Umowy  w  dni  robocze  (od  poniedziałku  do  piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej „dni robocze”) w godz. 8.00-15.00. W przypadku nie 
dostarczenia w wyznaczonych godzinach olej będzie nieodebrany, wszelkie koszty związane z transportem 
poniesie Wykonawca. 

 
 

  

https://puesc.gov.pl/
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§ 2. Termin realizacji Umowy 

1. Wykonanie umowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż 
od 1 października 2021 r. 

2. Umowa będzie realizowana p r z e z  7  m i e s i ę c y  o d  d n i a  p o d p i s a n i a  u m o w y , albo do dnia, 
w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną w § 3 ust. 1, jako maksymalną kwotę przeznaczoną na 
realizację, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. 

 
 

§ 3. Wartość Umowy i sposób płatności 

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia, którą Zamawiający przeznacza na realizację Umowy: 

wartość netto ……………zł (słownie: …………......………………………) 

podatek VAT (23%) ……………….. zł (słownie: ……………………………………......) 

wartość brutto ……………….. zł (słownie: ………………………………………………) 

Powyższa  wartość  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  Umowy,  które  ponosi 

Wykonawca. 

2. Określona przez Wykonawcę w ofercie wysokość opustu wynosząca ……% dla 1 m3 oleju opałowego 
lekkiego dla dostaw będących przedmiotem Umowy jest stała i będzie miała zastosowanie przy wyliczaniu 
ceny netto 1 m3 oleju opałowego dostarczanego dla Zamawiającego przez cały okres obowiązywania 
Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik do Umowy. 

3. Rozliczenie następować będzie za faktyczne ilości każdorazowej dostawy oleju opałowego, fakturami VAT, 
wystawionymi na podstawie protokołów odbioru wypełnionego wg. druku stanowiącego Załącznik do Umowy, 
podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Wartość brutto dostarczonego oleju opałowego wykazana na fakturze będzie określana każdorazowo jako 
iloczyn ilości oleju (wg wskazań urządzenia pomiarowego) oraz ceny netto producenta za 1 m3 oleju na dzień 
złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia o zapotrzebowaniu, pomniejszony o stały opust wraz z podatkiem 
VAT naliczonym wg stawki obowiązującej na dzień dostawy. 

5. Ustalenie ceny oleju opałowego u producenta, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie cennika 
opublikowanego w dniu zgłoszenia zapotrzebowania na oficjalnej stronie internetowej producenta, którego 
Wykonawca olej opałowy oferuje. W przypadku niemożności uzyskania cennika w sposób wskazany w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania cennika własnym staraniem i na własny koszt. 
W takiej sytuacji Wykonawca informuje Zamawiającego o zaistniałych przyczynach przesyłając jednocześnie 
kopię uzyskanego cennika poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Płatność za wykonane dostawy będzie dokonywana przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT wystawionej na Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z 
protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT cennik, o którym mowa w ust. 5 zd. 2 powyżej. 

8. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza że jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada NIP: ……………………….. 

10. Wskazane w o p i s i e  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a  ilości oleju opałowego są wielkościami 
orientacyjnymi, szacowanymi na podstawie zużycia w latach poprzednich oraz przewidywanego 
zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający, w terminie wskazanym w § 2 Umowy, w zależności od 
potrzeb, zastrzega możliwość zakupu oleju opałowego, w ilościach: 
1) mniejszych niż prognozowane (o 30 % w stosunku do szacowanych ilości), 

2) większych niż prognozowane pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości Umowy , o której 
mowa w ust. 1 powyżej. 

W  takim  przypadku,  Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  roszczenie  z  tytułu  niezrealizowania  przez 
Zamawiającego Umowy w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. 

11. Strony postanawiają, iż zmiany ceny uwzględniające zmianę ceny oleju opałowego u producenta nie 
wymagają formy pisemnej. Pierwsza zmiana ceny nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 14 dni od 
zawarcia Umowy. 

12. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu lub 
działania o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających z Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą 
pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi 
konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 
2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach 
wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym 
fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji 
o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty 
wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu 
księgowego.*(jeśli dotyczy). 
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§ 4. Przebieg realizacji Umowy 

1. Dokumentem odbiorczym będzie protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik do Umowy. 

2. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego odmówi przyjęcia oleju opałowego o parametrach innych niż 
określone w Umowie, a także w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że nie dołączono dokumentu, o którym 
mowa w § 1 ust. 3. 

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki ilościowe, wówczas Zamawiający składa na piśmie lub na 
adres e-mail Wykonawcy reklamację ilościową, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie 
dłużej  niż   w   ciągu   2   dni   od   złożenia   reklamacji   dostarczyć   brakującą   ilość   oleju   opałowego. 
z zastrzeżeniem, że jeśli upływ tego terminu następuje w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, 
wówczas dostawa winno nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po tych dniach, chyba że 
nastąpi pilna potrzeba dostawy, a strony zgodnie ustalą jej termin. W przypadku nie wykonania powyższego 
obowiązku, Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną ilość dostawy. 

4. Poszczególne partie dostawy będą realizowane każdorazowo po zgłoszeniu zapotrzebowania na określoną 
ilość oleju opałowego, za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem logowania się 
na konto w systemie PUESC- https://puesc.gov.pl/ przez niżej wymienione osoby, ze strony Zamawiającego  

a)  ……………….…….tel………… e-mail…………………..*  

b)   ……………………….tel………… e-mail…………………..* 

z jednoczesnym obowiązkiem realizacji dostawy w terminie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia zapotrzebowania. Ww. osoby są upoważnione ze strony Zamawiającego do samodzielnego odbioru 

i podpisywania protokołów odbioru dostarczanego przez Zamawiającego oleju opałowego będącego 

przedmiotem Umowy. 

5. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy będzie: 

 ……………………….tel………… e-mail…………………..* 

6. W przypadku zmiany osób , o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej nie wymaga zmiany Umowy, jednak każda 
ze Stron Umowy zobowiązana jest zawiadomić w formie pisemnej o ich zmianie. Zawiadomienie uznaje się 
za skuteczne z chwilą odbioru pisma przez drugą Stronę Umowy. 

 
 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

§ 5. Obowiązki Wykonawcy 

1) Dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z treścią Umowy; 

2) Przekazanie zamówionej  partii  oleju  opałowego  do  miejsca  dostawy  na  własny  koszt  w  oparciu 
o protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - odbiorcę danej partii 
dostawy; 

3) Przedłożenie wraz z każdą dostarczoną partią oleju opałowego świadectwa jakości wydanego przez 
podmiot uprawniony do kontroli jakości, który potwierdzi parametry jakościowe oleju opałowego; 

4) Dostarczenie w ciągu 2 dni brakującej ilości oleju opałowego w przypadku stwierdzenia ich braku przy 
odbiorze przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, z uwzględnieniem § 4 ust. 3 (reklamacje 
ilościowe); 

5) Przedłożenie  niezwłocznie  na  żądanie  Zamawiającego  dokumentu  określającego  pochodzenie  oleju 
opałowego oraz dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy; 

6) Ustalanie ceny oleju opałowego u producenta; 

7) Kontaktowanie się z osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego wskazaną w § 4 ust. 4 celem 
powiadomienia o terminie dostawy oraz o ewentualnych przypadkach wszelkich problemów z realizacją 
Umowy; 

8) Ponoszenie  odpowiedzialności  za  osoby,  które  w  imieniu  Wykonawcy  będą  realizowały  Umowę, 
w szczególności za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem tych działań; 

9) Dokumentowanie aktualnej ceny netto 1 m3 oleju opałowego stanowiącego przedmiot dostawy, ustalonej 
przez producenta w dniu złożenia zgłoszenia o zapotrzebowaniu; 

10) Rozpatrywanie reklamacji jakościowych, zgodnie z ust. 2 poniżej. 

https://puesc.gov.pl/
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2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, po dokonanym odbiorze, że dostarczony olej opałowy nie 
spełnia wymagań określonych Umową (brak parametrów stwierdzonych świadectwem jakości, pochodzenie 
od innego producenta), Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia reklamacji i załączenia do niej wyników  
analizy  dokonanej  przez  akredytowane  laboratorium  badawcze.  Reklamacja  przekazywana  jest w formie 
pisemnej lub na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca, uznając złożoną przez Zamawiającego reklamację, 
zgodnie z postanowieniami Umowy zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 
4 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, nie później jednak niż do godziny 15:00 czwartego dnia roboczego, 
do wymiany całej zawartości zbiornika, do którego wadliwa dostawa częściowa oleju opałowego została 
dostarczona, na olej opałowy wolny od wad na swój koszt. 

3. Wykonawca  jest   odpowiedzialny   i   ponosi   wszelkie   koszty   z   tytułu   strat   materialnych,   powstałych 
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich w związku z realizacją Umowy. 

 
 

§ 6. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Złożenie  zamówienia  Wykonawcy  na  dostawę  oleju  opałowego  lekkiego  zgodnie  z  postanowieniami 
Umowy; 

2) Udostępnienie  Wykonawcy  wszelkich  danych  i  informacji  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania 
Umowy; 

3) Dokonanie odbioru dostarczanego oleju opałowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
w ilości i miejscu zgodnie z dokonanym zgłoszeniem; 

4) Zawiadomienie  Wykonawcy  w  przypadku  stwierdzenia  ujawnionych  wad  jakościowych  dostarczonego 
oleju opałowego; 

5) Zapłata za dostarczoną partię oleju opałowego zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
 

§ 7. Kary umowne, Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający  jest  uprawniony  do  naliczenia  Wykonawcy  kary  umownej  w  następujących  przypadkach 
i wysokościach: 

1) za zwłokę w realizacji danej dostawy o 5 dni ponad termin wskazany § 1 ust. 2 Umowy, w wysokości 200 
zł za każdy dzień zwłoki; 

2) za każde odstępstwo wskazujące, że parametr dostarczonego oleju opałowego jest gorszy od wymagań 
określonych Umową w wysokości 100 zł (niezależnie od obowiązku wymiany dostarczonej partii na zgodny 
z wymaganymi parametrami); 

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości Umowy 
od wykonania której odstąpiono. 

2. Wykonawca   jest   uprawniony   do   naliczenia   Wykonawcy   kary   umownej   za   odstąpienie   od   Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości Umowy od wykonania której 
odstąpiono. 

3. Zamawiający - ze skutkiem na dzień złożenia Wykonawcy oświadczenia (ex nunc) - jest uprawiony do 
odstąpienia od Umowy (w całości lub części), w przypadku gdy: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 
wykonywanie przedmiotu Umowy; 

2) gdy zwłoka w wykonaniu danej dostawy przekroczy 14 dni kalendarzowych, 

3) trzykrotnej nieprawidłowej, lub niepełnej, lub nieterminowej lub wadliwej realizacji złożonego zamówienia, 

4) dwukrotnego opóźnienia w realizacji złożonej reklamacji ilościowej lub jakościowej, 

5) stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  przedmiot  Umowy  nie  spełnia  parametrów  jakościowych 
określonych niniejszą umową, 

6) w przypadkach i na warunkach określonych w art. 456 ustawy Pzp 

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do 30 kwietnia 2022 r. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na jednostronne potrącanie kar umownych z choćby niewymagalnymi należnościami 
za dostawy oleju opałowego, o ile na dzień potrącenia bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią 
inaczej. 

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w Umowie 
Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej 
szkodzie w pełnej wysokości. 

7. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją Umowy. 
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8. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulowaniu, przy czym łączna 
wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia 
odszkodowania  przenoszącego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych,  ochrony  danych  osobowych 
i właściwości sądu a także – w przypadku jej zakończenia lub wygaśnięcia - wzajemnych rozliczeń Stron, 
pozostają w mocy. 

 

§ 8. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej 

w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie: 

1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy: 

a) spowodowane uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że 

Przedmiot Umowy  należy  wykonać  w  inny  sposób  aniżeli  pierwotnie  to  przewidział  Zamawiający 

w Opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie a ponadto zmiana sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 

b) w przypadku wprowadzenia po zawarciu umowy nowych rozwiązań technologicznych, o ile zmiany 

takie są korzystne dla Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwiązań 

technologicznych, 

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

2) zmiany terminu wykonania umowy lub terminów płatności w przypadku: 

a) wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany sposobu realizacji Umowy, przez co niemożliwe jest 

dotrzymanie terminu, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy, nie wynikającego z winy 

Wykonawcy, 

c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

d) jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego; 

e) wstrzymania/przerwania wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub 

będących następstwem zaistnienia siły wyższej definiowanej jako - zdarzenie lub połączenie zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 

całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 

zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 

przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych 

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy 

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

4) zmiany wysokości naliczonej Wykonawcy kary umownej, w przypadku, gdy zobowiązanie Wykonawcy 

zostało w znacznej części wykonane, a Zamawiający nie poniósł szkody 

2. Poza zmianami opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych 

w art. 455 ust.  1  pkt  2-4  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  postanowieniach  przepisu art. 

454-455 ustawy Pzp. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości 

wynagrodzenia brutto. 

§ 9. Podwykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie tej części Umowy, którą 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. W przypadku udziału wykonaniu umowy przez Podwykonawców, 
odpowiednie zastosowanie znajduje art. 462 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich 
stosunku prawnego, przy czym umowa o podwykonawstwo – na zasadzie art. 463 Pzp - nie może zawierać 
postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w sposób mniej korzystny niż w niniejszej 
umowie, w szczególności w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia. 

3. Powierzenie   realizacji   przedmiotu   umowy   podwykonawcom   wymaga   uprzedniej   pisemnej   zgody 
Zamawiającego. 
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§ 10. Ochrona danych osobowych 

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy danych 

osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji 

przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikających z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem 

wymogów określonych w rozporządzeniu 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), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na 

podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest: 
Gmina Wierzbica (siedziba: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. T. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica) – w sprawach 
dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym. 

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Paula Słowik, z którą możesz się skontaktować  
w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru): e -mail: 
paula.slowik@cbi24.pl  telefonicznie: 53 5717 100 wew. 21 lub pisemnie na adres siedziby Administratora 
Danych, wskazany powyżej. 
 

4. Dane  osobowe  udostępnione  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia 

i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celach archiwalnych wobec 

prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy (podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną przetwarzanie danych 

w zakresie miejsca zamieszkania, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz daty urodzenia odbywa się na 

podstawie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą być podmioty 

świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, jak również inne 

podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. 

6. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez czas trwania 

umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych chyba, że 

niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem. 

7. Osoby, który dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach określonych 

w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia 

i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. W  odniesieniu  do  udostępnionych  Zamawiającemu  danych  osobowych  nie  będą  podejmowane  decyzje 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszej umowy,  
o  przetwarzaniu  ich  danych  osobowych  przez  Zamawiającego  wyłącznie  w  celach  związanych z realizacją 
tej umowy i na zasadach określonych powyżej. 

 
 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  Umowy  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  właściwy  dla  siedziby 
Zamawiającego. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez strony. 

4. Umowa została zawarta w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy – jeżeli dotyczy. 

 
Załączniki do umowy: 

Opis przedmiotu zamówienia 

Oferta Wykonawcy z dnia …………2021 r. i SWZ 

Wzór protokołu odbioru 
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