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Załącznik nr 3 do SWZ 

 
U M O W A (WZÓR) 

Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi (24 m3) 
 

niniejsza umowa została zawarta w dniu .....................….. r. w Gołdapi pomiędzy:  
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi, ul. Boczna 5, 19-500 
Gołdap, NIP: 8471443876, REGON: 511283608, reprezentowanym przez Dyrektora – Urszulę 
Jankowską, zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”,  
a firmą:  
…………………………………………………….. prowadzącą działalność na podstawie wpisu do: 
(Opcjonalnie)  
- Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… pod numerem 
…………….. z siedzibą …………...……, NIP ….…………… REGON ……………  
Lub  
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – …………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko przedsiębiorcy, nr i seria dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, NIP, PESEL).  
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”, którego reprezentuje/ą:………………………. .  
 
W wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 
1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)- dalej uPzp) 
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp zostaje 
zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia nr CKiW.271.TP.2.2021, Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu 24,0 m³ (z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 niniejszej 
umowy) oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych zwanego dalej „olejem opałowym”, 
a Zamawiający zobowiązuje się odebrać towar i zapłacić ustaloną cenę.  

2. Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania określone w Polskiej normie PN-C-96024: 2011:  

– wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg  

– temperatura zapłonu - min. +56OC  

– lepkość kinematyczna w temp. 20OC - 6,00 mm²/s  

– skład frakcyjny:  

 – do temperatury 250OC destyluje max. - 65% (wyrażono ułamkiem objętościowym)  

 – do temperatury 350OC destyluje min. - 85% (wyrażono ułamkiem objętościowym)  

– pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10% pozostałości destylacyjnej 
wyrażonej ułamkiem objętościowym) – 0,3%  

– zawartość siarki - max. 0,10 % (wyrażona ułamkiem masowym)  

– pozostałość po spaleniu - max. 0,01% (wyrażona ułamkiem masowym)  

– temperatura płynięcia - nie wyższa niż -20OC  
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– gęstość w temperaturze 15OC - max. 860 kg/m3
 

– zawartość wody - max. 200 mg/kg  

– zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg  

– barwa czerwona.  
 
3. Olej opałowy należy dostarczyć na koszt Wykonawcy do zbiorników w budynku kotłowni 
w następujących lokalizacjach położonych w mieście Gołdap:  
1) ul. Boczna 5 (5 zbiorników x 2m3),  
2) ul. Promenada Zdrojowa 7 (4 zbiorniki x 1m3),  
3) ul. Promenada Zdrojowa 16 (3 zbiorniki x 2m3).  

 
§ 2. 

Wartość umowy 
1. Za dostarczony do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi olej 
opałowy w ilości 24,0 m³ Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na podstawie 
złożonej przez Wykonawcę oferty z uwzględnieniem rabatu (upustu) w kwocie brutto: ........zł (słownie: 
.......) w tym netto ... zł (słownie: …), z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 i § 13 ust. 3 litera d) niniejszej umowy.  

2. Stały rabat (upust) od ceny 1 m³ udzielany przy każdej dostawie wynosi ….%.  

3. Ustalone wynagrodzenie brutto obejmuje podatek od towarów i usług naliczony wg obowiązujących 
w tym zakresie przepisów na dzień składania ofert.  

4. Całkowita, sumaryczna cena ofertowa brutto, obejmuje koszt oleju opałowego, transport, podatki, 
ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą do zbiorników Centrum Kształcenia 
i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi. 

5. Zamawiający dopuszcza, możliwość zmiany wartości umowy w wyniku indeksacji ceny jednostkowej 
netto wg zasad, o których mowa w § 3 niniejszej umowy.  
 

§ 3. 
Indeksacja cen jednostkowych 

1. Cena jednostkowa netto, określona w zestawieniu cenowym, ulega zmianie o różnicę pomiędzy 
średnią ceną jednostkową netto wyliczoną w dniu dostawy partii oleju opałowego na podstawie 
opublikowanych cen jednostkowych netto za 1 m³ oleju opałowego w temperaturze +15oC przez 
rafinerie Lotos i Orlen, a ceną jednostkową bazową netto.  
2. Wykonawca dostarczy pierwszą partie oleju opałowego w ilości 12 m3

 po cenach jednostkowych 
ujętych w złożonej ofercie bez stosowania indeksacji.  
3. Pierwsza indeksacja jest liczona po dostarczeniu Zamawiającemu 12 m³ oleju opałowego i pod 
warunkiem zmiany ceny jednostkowej netto za 1 m³ oleju opałowego w temperaturze +15oC 
w rafineriach Lotos i Orlen w stosunku do cen jednostkowych netto, przyjętych do obliczenia ceny 
jednostkowej bazowej netto.  
4. Cena jednostkowa netto, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie tylko w przypadku 
udokumentowania przez Stronę wzrostu lub spadku cen rynkowych oleju opałowego. Podstawą 
przyjęcia nowej ceny będzie komunikat cenowy publikowany przez rafinerie Lotos i Orlen na stronach 
www.orlen.pl i www.lotos.pl z dnia dostawy partii oleju opałowego (data pokwitowania na 
dokumencie „WZ”).  
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5. W przypadku zmiany ceny zbytu przez producentów, opłata dla Wykonawcy za dostawę partii oleju 
opałowego nastąpi według wzoru:  
 

Wartość faktury brutto = 
wielkość dostawy x [(cena netto Orlenu + cena netto Lotosu ÷ 2) – Upust] x VAT 

 
cena netto – cena jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy bez uwzględnienia podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeśli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.  
 

§ 4. 
Termin realizacji umowy 

1. Termin realizacji umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r., stosownie do 
potrzeb zgłaszanych przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w formie zamówienia 
telefonicznego na dostawę partii oleju opałowego.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, które Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać na następny dzień roboczy.  

3. W wyjątkowych przypadkach, po telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym, termin dostawy może 
zostać zmieniony.  
 

§ 5. 
Sposób i miejsce dostawy 

Punktami odbioru, czyli miejscami bezpośrednich dostaw są: ul. Boczna 5, ul. Promenada Zdrojowa 7, 
ul. Promenada Zdrojowa 16 w Gołdapi (19-500). 
 

§ 6. 
1. Olej opałowy należy dostarczać cysternami samochodowymi, wyposażonymi w końcówki wlewowe 
z zalegalizowanym urządzeniem- „odmierzaczem” umożliwiającym wydanie raportu (dowodu wydania) 
o ilości dostarczonego paliwa do kotłowni.  

2. Olej opałowy, należy dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących 
przewóz materiałów niebezpiecznych.  

3. Przez partię dostawy, rozumie się dostarczoną do punktu odbioru jednorazową dostawę oleju 
opałowego, jednego rodzaju i gatunku, identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. dokument 
przewozowy lub WZ) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości, zrealizowaną jednego dnia.  
4. Przyjęcie partii dostawy przez Zamawiającego będzie realizowane w dni i godziny robocze, ustalone 
przez Wykonawcę z Zamawiającym.  

5. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę oleju opałowego wchodzą wszelkie 
koszty: olej opałowy, transport, podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) 
do momentu napełnienia zbiornika magazynowego w danym punkcie odbioru i potwierdzenia przez 
Zamawiającego odebrania partii oleju opałowego w dokumencie przewozowym.  
6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obostrzeń związanych ze stanem 
epidemicznym, zgodnie z obowiązującym prawem (w tym do wyposażenia pracowników w środki 
ochrony indywidualnej), oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania nie zgodne z prawem w tym 
zakresie.  
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7. Warunkiem przyjęcia partii dostawy przez Zamawiającego, jest dostarczenie przez Wykonawcę, 
następujących dokumentów dostawy:  

 1) dokumentu przewozowego zawierającego następujące dane:  

  a. numer dokumentu przewozowego;  
  b. nazwę i adres Zamawiającego;  

  c. numery (oznaczenia) plomb zapewniających nienaruszalność partii dostaw  
  w komorach autocysterny;  

d. wielkość zrealizowanej partii dostawy wyrażoną w m³ rzeczywistych i przeliczonych 
 na warunki w temperaturze +15oC w oparciu o dokonany przez Wykonawcę pomiar 
 gęstości i  temperatury oleju opałowego w komorze autocysterny w warunkach 
rzeczywistych, przed napełnieniem zbiornika magazynowego u Zamawiającego  
 w danym punkcie odbioru;  

  e. numer certyfikatu (świadectwa jakości), o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3;  

  f. datę zrealizowanej partii dostawy.  
 2) raportu (dokumentu wydania) z drukarki samochodowej (autocysterny) o ilości 
 dostarczonego oleju opałowego do konkretnej kotłowni. Upoważniony przedstawiciel 
 Zamawiającego  (Przyjmujący) potwierdza na dokumencie przewozowym przyjęcie partii 
 dostawy oleju opałowego podpisem z podaniem daty przyjęcia tej partii.  

 3) certyfikatu (świadectwa) jakości zawierającego dane określone w § 7 ust. 2 i 3.  
8. Wykonawca prześle niezwłocznie Zamawiającemu fakturę za dostarczoną mu partię oleju 
opałowego.  

9. Z chwilą pokwitowania dostawy w dokumencie przewozowym, prawo własności przesyłki i ryzyko 
utraty, ubytku lub uszkodzenia przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.  
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego) 
zwiększenia ilości dostarczanego oleju opałowego od zamówienia podstawowego (24 m3) o nie więcej 
niż 25% (6 m3) lub zmniejszenie ilości dostarczanego oleju opałowego do Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP od zamówienia podstawowego (24 m3) o nie więcej niż 25% dostaw (6 m3).  
 

§ 7. 
Wymagania jakościowe 

1. Dostarczony przedmiot umowy powinien spełniać wymagania określone w Polskiej normie PN-C-
96024: 2011, co powinno być odzwierciedlone w formie dokumentu - certyfikatu (świadectwa) jakości, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 dostarczonego na każdą partię dostawy.  

2. Certyfikat (świadectwo) jakości partii oleju opałowego powinien określać rzeczywiste parametry 
fizyko- chemiczne w odniesieniu do wymagań określonych § 1 niniejszej umowy. Certyfikat powinien 
być wystawiony przez producenta oleju opałowego lub laboratorium posiadające akredytację PCA 
w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy. Certyfikat powinien zawierać:  
1) nazwę i adres podmiotu wystawiającego certyfikat oraz datę jego wystawienia,  

2) imię i nazwisko przedstawiciela podmiotu wystawiającego certyfikat,  

3) nazwę i adres Przyjmującego i punktu odbioru oleju opałowego,  
4) numer identyfikacyjny,  

5) nazwę oleju opałowego,  
6) miejsce załadunku i pobrania próbek,  
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7) datę wykonania analizy,  
8) wyniki badań,  

9) odniesienia wyników badań do zgodności z PN-C-96024,  
10) gęstość oleju opałowego w temperaturze +150C,  

11) wielkość danej partii oleju opałowego.  

3. W odniesieniu do oleju opałowego dostarczanego ze składu materiałowego znajdującego się poza 
terenem Polski jako dokument równoważny certyfikatowi (świadectwu) jakości, wystawionemu przez 
laboratorium producenta, traktowana będzie „Deklaracja zgodności wyrobu” wystawiona zgodnie 
z zasadami określonymi w PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 (U) zawierającą dane określone w ust. 2.  
 

§ 8. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania i pobrania próbek do badań laboratoryjnych 
(z komory autocysterny przed napełnieniem zbiornika magazynowego w danym punkcie odbioru) 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i akredytowane laboratorium badawcze 
działające na zlecenie Zamawiającego, posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów 
jakościowych objętych przedmiotem umowy w § 1.  

2. Przed napełnieniem zbiornika magazynującego olejem opałowym u Zamawiającego partią dostawy 
oleju opałowego, Zamawiający ma prawo do komisyjnego (z udziałem kierowcy autocysterny 
posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo Wykonawcy) pobrania 3 próbek w tym jednej „próbki 
rozjemczej” z komory autocysterny napełnionej partią oleju opałowego.  
3. Pobrane próbki zostaną zaplombowane przez Wykonawcę i Zamawiającego z tym, że „próbka 
rozjemcza” przechowywana jest u Zamawiającego, pozostałe dwie próbki są w dyspozycji Wykonawcy 
i Zamawiającego.  

4. Z przeprowadzonych czynności Wykonawca i Zamawiający sporządzają protokół z komisyjnego 
pobrania próbek w tym jednej „próbki rozjemczej”, który powinien zawierać:  
 1) opis sposobu pobrania próbek, zaplombowania i zabezpieczenia przez Przyjmującego 
 i Wykonawcę „próbki rozjemczej”,  

 2) miejsce pobrania próbek,  
 3) nr autocysterny i nr komory, stan ilościowy jej zawartości,  

 4) datę i godzinę pobrania próbek,  

 5) datę i godzinę sporządzenia protokołu,  
 6) podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (kierowcy) i Przyjmującego.  

5. Ww. protokół powinien zostać dołączony do protokołu reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 6 
w przypadku zgłoszenia reklamacji.  
6. Reklamacje jakościowe oleju opałowego Zamawiający zgłasza do Wykonawcy, w formie protokołu 
reklamacyjnego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi Zamawiającemu, na zgłoszoną 
reklamację w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy protokołu reklamacji. 
Nieudzielenie jej w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.  

8. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca płaci karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2.  
9. W przypadku nieuznania reklamacji, zaplombowaną przez Wykonawcę i Zamawiającego „próbkę 
rozjemczą” Zamawiający przesyła do wskazanego przez siebie laboratorium badawczego 
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posiadającego akredytację PCA celem wykonania badań i wydania orzeczenia, o którym mowa 
w ust. 10.  

10. Wydane orzeczenie (wyniki analizy „próbki rozjemczej”) strony umowy traktować będą jako 
ostateczne. Koszty analizy ponosi Wykonawca.  

11. W sytuacji, w której Wykonawca (kierowca) odmówi komisyjnego pobrania próbek, o którym 
mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia partii dostawy, a wszelkie koszty z tym 
związane obciążą Wykonawcę.  

 
§ 9. 

Warunki płatności 
1. Wszelkie rozliczenia finansowe realizuje Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi, ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap, NIP: 8471443876, REGON: 
511283608.  

2. Dostawa objęta niniejszą umową będzie opłacona według wartości odebranej partii dostawy.  
 

§ 10. 
1. Zapłata za dostarczoną partię dostawy nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na numer konta wskazany na fakturze.  
2. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 11. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 
niniejszej umowy. 
2) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu oleju opałowego w wysokości 0,2 % , o którym mowa 
w §2 ust. 1 niniejszej umowy 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia, 
o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 
uPzp.  
3.  W przypadku dostarczenia wadliwej partii dostawy przez Wykonawcę tzn. o parametrach 
niezgodnych z § 1 umowy lub potwierdzonych ostatecznym orzeczeniem, o którym mowa w § 8 ust. 
10 lub uznaniu reklamacji, Wykonawca: 

1) wymieni wadliwą partię dostawy na wolną od wad w przypadku: 
a) obniżonej wartości opałowej o więcej niż 1.000 kJ/kg w stosunku do minimalnej 
wartości opałowej wymaganej PN-C-96024:2011, z uwzględnieniem dopuszczalnego 
błędu pomiaru,  

  b) innego niż określony w umowie gatunku lub rodzaju oleju opałowego.  
2) zapłaci kary umowne w wysokości:  

a) 10 % wielkości wadliwej dostawy liczonej jako iloczyn dostarczonych ilości i ceny 
jednostkowej brutto partii dostawy o wymaganych parametrach w przypadku, gdy 
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wadliwa partia dostawy oleju opałowego nie zostanie wymieniona przez Wykonawcę 
na wolną od wad,  

b) 5 % wielkości wadliwej dostawy liczonej jako iloczyn dostarczonych ilości i ceny 
jednostkowej brutto partii dostawy o wymaganych parametrach w przypadku, gdy 
wadliwa partia dostawy zostanie wymieniona przez Wykonawcę na wolną od wad.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda 
przewyższa wysokość kar umownych. 
5. Łączny limit kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % 
wynagrodzenia , o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 12. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający, oprócz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy 
w całości lub w części, w każdym czasie, jeżeli:  
 1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy;  

 2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;  

 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

 4) Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością lub 
 realizował umowę niewłaściwie i niezgodnie z jej zapisami i przepisami prawa odnoszącymi się 
 do przedmiotu zamówienia, a w szczególności:  
  a) przekroczy termin ustalonej dostawy o więcej niż 5 dni roboczych,  

  b) odmówi wymiany wadliwej partii oleju opałowego, o której mowa w § 11  
  ust. 3 pkt. 1), na wolną od wad w terminie do 7 dni od zgłoszenia żądania przez  
  Zamawiającego,  

  c) dwukrotnie dostarczy wadliwą partię oleju opałowego,  
  d) utraci koncesję. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o utracie 
  koncesji, a wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania tych czynności będą 
  nieskuteczne;  
 5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
2. W powyższym wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny 
odmawia przyjęcia zamówionego i dostarczonego oleju opałowego. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

5. Z uwagi na fakt, iż umowa zostaje zawarta w trakcie ogłoszonego na terenie RP stanu epidemii, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku wprowadzenia 
obostrzeń związanych z trwającym stanem epidemii, których przestrzeganie spowoduje duże trudności 
z realizacją postanowień niniejszej Umowy.  
 

§ 13. 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że:  
 1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
 Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz 
 warunków wprowadzenia takich zmian,  

 2) wynikają one z zapisów art. 455 uPzp.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:  

a) zmiany nazwy, siedziby, formy prawnej stron umowy, numerów kont bankowych oraz 
innych  danych identyfikacyjnych.  

b) zaistnienia siły wyższej (tj. powódź, pożar, zamieszki, strajk, atak terrorystyczny, epidemia) 
mającej wpływ na realizację umowy, w przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie 
obowiązujących np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT;  

c) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy  i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie 
postępowania  o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się 
o to zamówienie lub na wynik postępowania,  

 d) zmiany wartości umowy w wyniku indeksacji ceny jednostkowej netto wg zasad, o których 
 mowa w SWZ oraz w § 3 niniejszej umowy.  
 

§ 14. 
Podwykonawstwo 

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

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

§ 15. 
Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że:  
 1) przy doręczeniu przesyłek listami poleconymi jako równoznaczne z doręczeniem traktowane 
 jest pismo dwukrotnie awizowane nieodebrane, wysłane na adres Wykonawcy. W przypadku 
 niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie nazwy firmy lub adresu, pismo zwrócone przez 
 pocztę do zamawiającego pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia,  
 2) nie dopuszcza się korespondencji w formie przesyłek listowych zwykłych,  



 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

W GOŁDAPI 
Państwowa Jednostka Budżetowa 

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 

 

 

  

19-500 Gołdap, ul. Boczna 5 

tel. 87 615-03-53, fax 87 615-05-07 

e-mail: gospomkg4@ohp.pl 
www.ohp.pl 

   

  

 3) za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.  
2. Wykonawca, jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, oświadcza, iż 
będzie przestrzegał obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.  
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:  

 1) Ustawy prawo zamówień publicznych,  

 2) Kodeksu cywilnego,  

 3) Obowiązujące w zakresie dostaw i transportu oleju opałowego.  

5. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
Załącznik do umowy: Oferta Wykonawcy.  
 
 WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  
 
 
…………………….………………………..      …………………….……………………….. 


