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SR-II.272.1.12.2021                                                     
 
UMOWA  
zawarta w dniu 1 lutego 2022 r. w Kielcach pomiędzy: 
Nabywcą: Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 959 164 57 90, REGON 
291009372 
Odbiorcą: Powiatowym Zespołem Szkół w Łopusznie, ul. Kasztanowa 39, 
26-070 Łopuszno 
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
Grażynę Bekier – p. o. Dyrektora 
Donatę Nalepa – Głównego Księgowego     
a 
PETROJET Sp. z o. o. z siedzibą: Kieszek 52, 26-670 Pionki wpisaną do rejestru prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy  Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354683, 
REGON 142428908, NIP 7962909473, reprezentowaną przez: 
Piotra Monik – Prokurenta 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
umowa finansowana z działu: 801, rozdziału: 85410, paragrafu: 4210, 
 
W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do obiektów (jednostek organizacyjnych) 
Powiatu Kieleckiego”, zgodnie z art. 132  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta umowa  
o następującej treści: 
      § 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie się Wykonawcy do wykonywania dla 

Zamawiającego dostaw oleju opałowego lekkiego w zakresie zadania 4  - „Zakup wraz  

z dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 24 957  litrów do Powiatowego Zespołu Szkół  

w Łopusznie” poprzez tankowanie do zbiorników Zamawiającego. 

2. Wykonawca przez okres realizacji umowy będzie dostarczał olej opałowy  lekki  

olej napędowy grzewczy EKOTERM od PKN ORLEN S. A. spełniający wymagania Polskiej Normy 

PN – C – 96024: 2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe oraz Rozporządzenia Ministra 

Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości 

siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje 

opałowe oraz posiadający niżej wskazane parametry techniczne: 

1) gęstość w temperaturze 15º C, nie wyższa niż 860 kg/m³  

2) temperatura zapłonu, nie niższa niż 56ºC  

3) lepkość kinematyczna w temp. 20º C nie większa niż 6,00 mm²/s   

4) skład frakcyjny, do temp. 350º C destyluje nie mniej niż 85% V/V 

5) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% /m/m  

6)  pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej), nie większa niż 0,3%/m/m 

7) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01%/m/m 

8) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg   
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9) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg 

10) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg   

11) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20º C  

12) barwa oleju -   czerwona. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu  umowy zgodnie z SWZ, opisem 

przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego 

własność oleju opałowego lekkiego w przewidywanej ilości około 24 957 litrów oraz do 

sukcesywnego (systematycznego) dostarczania oleju do  Powiatowego Zespołu Szkół  

w Łopusznie zaś Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone 

w umowie.  

5. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 

zwiększenia łącznej ilości zakupionego oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego 

zamówienia, w zakresie do ± 10 % względem ilości określonej w ust. 1 powyżej. Zaistnienie 

okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.  

Zwiększenie ilości zakupionego oleju opałowego i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy 

może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy 

Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w  SWZ o nie więcej niż 10 % ilości zamówienia podstawowego. Ilość oleju 

opałowego z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 27 452 litrów. Zamawiający uzależnia 

możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę oleju 

opałowego do obiektu/kotłowni Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem 

Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej 

Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest 

złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania  

z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 

6. Zakup oleju konieczny jest w celu zaopatrzenia kotłowni dla celów grzewczych.  

 

§ 2 
1. Dostawa oleju opałowego będzie następować sukcesywnie przez cały okres trwania 

umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej 

dostawy oleju opałowego będzie dokonanie przez Zamawiającego zamówienia, w formie 

telefonicznej na nr:     potwierdzonego e-mailem na adres:  

określającego wielkość, termin oraz miejsce dostawy oleju opałowego. Zamówienie to musi 

zostać dokonane przez Zamawiającego minimum na dwa dni (48 godzin) przed oczekiwanym 

terminem dostawy. W imieniu Zamawiającego osobą upoważnioną do dokonywania 

zamówień na dostawy oleju opałowego jest:. 
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2. Przewidywana wielkość pojedynczych dostaw dla Zamawiającego wyniesie około 3 000 – 3 

600 litrów.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w terminie 48 godzin licząc od chwili 

złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faksem lub e-mailem, oleju opałowego 

do kotłowni Zamawiającego pod adresem:  budynek internatu – ul. Konecka 1                                                                                  

w dni pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 18 stycznia 1951 r.  o dniach wolnych 

od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920) w godz.  od 7:30 do godz. 15:00. 

4. Wykonawca dostarczy zamówioną partię oleju opałowego we wskazane w zamówieniu 

miejsce na własny koszt i ryzyko, własnymi środkami transportu do tego przystosowanymi  

i spełniającymi wymagania wskazane w Rozdziale VI ust. 2 pkt 5) lit. b SWZ. 

5. Do każdorazowej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać 

Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi aktualne świadectwo jakości lub dokument 

równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnianie przez dostarczony olej 

parametrów jakościowych określonych w OPZ.  

6. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość oleju opałowego winna być zgodna ze 

wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie 

dowożącej olej. Potwierdzeniem wskazań licznika jest wydawana przez Wykonawcę kopia 

dowodu dostawy, określająca wielkość zrealizowanej dostawy, wyrażona w litrach 

rzeczywistych i przeliczonych na warunki w temperaturze referencyjnej 15°C, w oparciu 

o dokonany przez Wykonawcę pomiar gęstości i temperatury oleju opałowego w komorze 

autocysterny w warunkach rzeczywistych, przed napełnieniem zbiornika u Wykonawcy. 

Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony przez Wykonawcę 

olej opałowy ma prawo każdorazowo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika 

autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na 

autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego. 

7. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze 

referencyjnej 15°C.  

8. Każdorazowa prawidłowa dostawa oleju opałowego będzie potwierdzana dokumentem 

„WZ” (wydanie na zewnątrz), podpisywanym przez osobę przywożącą olej i przedstawiciela  

Zamawiającego, do którego będzie on dostarczany. Dokument „WZ” powinien zawierać: 

nazwę Wykonawcy, miejsce i datę dostawy, nazwę wyrobu, jednostkę miary oraz ilość 

dostarczonego oleju. 

9. Jeżeli w toku odbioru ilościowego dostarczonego oleju opałowego zostaną stwierdzone 

braki ilościowe lub jakościowe dostarczonego oleju, przedstawiciel Zamawiającego ma 

prawo do odmowy podpisania dokumentu „WZ”, potwierdzającego prawidłowość dostawy 

oleju opałowego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 48 godzin dostarczyć brakującą ilość oleju opałowego lub dostarczyć olej 

opałowy wolny od wad. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą brakującej 

ilości oleju opałowego lub dostarczeniem oleju opałowego wolnego od wad. Po dokonaniu 
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uzupełnienia brakującej ilości oleju lub oleju wolnego od wad przedstawiciele stron 

sporządzą dokument „WZ”. 

10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z dostawą oleju opałowego wymaganego 

świadectwa jakości lub dokumentu równoważnego, potwierdzającego spełnianie wymagań 

jakościowych, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przedstawiciel 

Zamawiającego ma prawo do odmowy odbioru dostarczonego oleju opałowego, aż do 

momentu dostarczenia przez Wykonawcę świadectwa jakości lub innego dokumentu 

równoważnego. Za wszelkie ewentualne szkody, powstałe w związku z tymi okolicznościami, 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, na zasadzie określonej w § 7 ust. 2 pkt 4) i ust. 4. 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie w razie potrzeby możliwość pobrania przy dostawie tzw. 

próbki rozjemczej oleju, w przypadku powzięcia przez Zamawiającego podejrzeń co do 

jakości paliwa, która oddana będzie do badania w akredytowanym laboratorium. Próbka 

paliwa będzie pobierana bezpośrednio z autocysterny przed lub w trakcie zlewania paliwa do 

magazynu Zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli stron. Próbka będzie 

pobierana w ilości nie mniejszej niż 4 litry i nie większej niż 5 litrów do kanistra 

dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką paliwa zostanie zabezpieczony 

plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę 

okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od zgłoszenia reklamowanego paliwa 

wymienić olej opałowy na zgodny z zamówieniem, w tej samej ilości, odpowiadającej 

jakości i w tej samej cenie, co paliwo reklamowane. O kosztach wymiany oleju opałowego 

zadecyduje uzyskany wynik z akredytowanego laboratorium badawczego, przy czym: 

 - Wykonawca poniesie koszty w przypadku potwierdzenia przez akredytowane            

laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości zakwestionowanego            

oleju opałowego z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  

- Zamawiający poniesie koszty w przypadku nie potwierdzenia przez akredytowane            

laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości zakwestionowanego            

oleju opałowego. 

3. W sytuacji potwierdzenia przez akredytowane laboratorium badawcze zastrzeżeń 

Zamawiającego co do jakości zakwestionowanego oleju opałowego Wykonawca dodatkowo 

obciążony zostanie kosztami badania próbek przez akredytowane laboratorium, kosztami 

naprawy urządzeń, jeżeli zastosowany olej opałowy, niespełniający wymogów jakościowych, 

spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.  

§ 4 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju na okres 12 

miesięcy. Termin gwarancji biegnie od daty odbioru każdej partii oleju opałowego, co 

potwierdza się„WZ”, podpisywanym przez przedstawicieli stron umowy.  

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ilościowych 

i jakościowych oleju na swój koszt. Gwarancja obejmuje również usługi nabyte w ramach 
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niniejszej umowy u kooperantów Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

jakość wyrobów, w tym również materiałów, elementów dostarczonych przez kooperantów.  

3. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu 

gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił.  

4. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających  

z gwarancji lub rękojmi za wady, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy oraz wynikających z niej 

obowiązków z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z przepisami i zasadami bhp 

i ppoż oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973). Wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie 

naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw w sposób uniemożliwiający powstanie 

jakichkolwiek uszkodzeń w mieniu Zamawiającego. W przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek 

szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia bądź usunięcia na własny koszt, 

a gdy będzie to niemożliwe, poniesie on koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia, 

koncesje lub pozwolenia do wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności ważną 

koncesję Nr  OPC/16713/19693/W/DPC/2018/MJ na obrót paliwami ciekłymi na okres od 

19 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2030 r.  wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).    

4. Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych koncesji, zezwoleń lub pozwoleń przez 

cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. 

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu stanowić będzie podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, 

o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdyby dotychczasowa koncesja na obrót paliwami ciekłymi wygasła lub 

została cofnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić nową koncesję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 

dotychczasowej. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, 

o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i 

kadrowym, zdolnym do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności że: 

1) dysponuje przez cały okres trwania umowy co najmniej 1 pojazdem - cysterną 

samochodową z zaplombowanymi komorami autocystern, posiadającą aktualne na dzień 
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każdej dostawy świadectwo legalizacji instalacji pomiarowych, świadectwo dopuszczenia 

pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych oraz protokoły z badań zbiorników do 

przewozu materiałów niebezpiecznych, zainstalowanych na tych pojazdach wydane przez 

Transportowy Dozór Techniczny. Poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty  

w postaci dowodu rejestracyjnego pojazdu, świadectwa legalizacji instalacji pomiarowych, 

świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych, protokoły z 

badań zbiorników do przewozu materiałów niebezpiecznych stanowią Załączniki do niniejszej 

umowy. 

2) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia (osoba przewożąca olej opałowy), posiadającą uprawnienia ADR do przewozu 

materiałów niebezpiecznych – obowiązek posiadania uprawnień ADR, wynikający z ustawy  

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z  2021 r.,  

poz. 756). Poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie ADR osoby, która  

w ramach niniejszej umowy przewozić będzie olej stanowi Załącznik do niniejszej umowy.  

7. Każda dostawa będzie ubezpieczona przez Wykonawcę na jego koszt w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej. 

§ 6 

1. Szacunkowa łączna wartość umowy (wartość ofertowa dostaw), zgodnie  

z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do umowy), wynosi 97 332,30 zł brutto (słownie 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 30/100) w tym podatek VAT 

w stawce 23%. Wartość ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostaw, w tym 

również koszt załadunku, transportu i rozładunku/tankowania oleju opałowego.  

2. Wartość umowy została określona na podstawie przewidywanego szacunkowego zakresu 

dostaw w okresie trwania umowy oraz cen jednostkowych Wykonawcy ujętych w 

Formularzu ofertowym (na dzień składania ofert). 

3. Rozliczenie za dostawę oleju opałowego będzie następować za ilość rzeczywiście 

dostarczonego oleju i przeliczonych na warunki w temperaturze referencyjnej 15°C, 

każdorazowo po dokonaniu dostawy. Wartość dostawy obliczona zostanie jako iloczyn ilości 

dostarczonego oleju, według wskazań licznika dystrybucyjnego i przeliczonego na warunki  

w temperaturze referencyjnej 15°C oraz ceny jednostkowej netto za 1 litr oleju dla 

poszczególnej dostawy. Do tak obliczonej wartości netto dostawy zostanie doliczony podatek 

VAT według obowiązującej stawki.  

Cena jednostkowa netto poszczególnych dostaw – w trakcie trwania umowy będzie ulegać 

zmianom zgodnie z wahaniami  cen na rynku paliw (może zostać podwyższona lub 

obniżona) i ustalana będzie w następujący sposób:  

wzór 

cena jednostkowa netto za 1 litr oleju opałowego lekkiego dla danej dostawy = cena netto 

za 1 litr oleju opałowego lekkiego  producenta lub importera wskazanego  

w ofercie, obowiązująca w dniu dostawy (-) minus stały upust w wysokości 5,65% za każdy 

litr zakupionego oleju opałowego. 
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4. Zgodny z ofertą współczynnik upustu Wykonawcy wynosi 5,65% i będzie stały przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

5. Przez cenę producenta należy rozumieć cenę producenta lub importera oleju opałowego, 

którego nazwę Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do umowy), 

opublikowaną na jego stronie internetowej. 

6. Zamawiający zastrzega, że „Producentem” jest za każdym razem ten sam podmiot, który 

Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym.  

7. Wykonawca każdorazowo ma obowiązek udokumentować wysokość cen hurtowych oleju 

opałowego lekkiego podanego wyżej Producenta obowiązujących w dniu rzeczywistej 

dostawy (notowania - cenniki podane do publicznej wiadomości, ogólnodostępne, w postaci 

np. wydruku ze stron internetowych).  

8. Rozliczanie za dostawy oleju opałowego będzie następowało na podstawie otrzymanych 

prawidłowo wystawionych faktur częściowych VAT po dostarczeniu każdej zamówionej 

dostawy przez Wykonawcę za każdorazowo dostarczoną partię zamawianego oleju 

opałowego. Podstawą do wystawienia każdej faktury VAT będzie podpisany przez strony 

dokument „WZ”.  

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr 82 1020 4317 0000 5802 0341 2616 wskazany   

w oświadczeniu/zaświadczeniu Wykonawcy o numerze konta właściwym do rozliczenia 

umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

10.  Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielnej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

11.  Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 9 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa  

w ust.10 powyżej. 

12. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 11 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności  

w terminie określonym w ust. 9, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 

Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań  

z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

13. W  przypadku  gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 9 nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy  w terminie 

wskazanym ust. 9. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 

określonym w ust. 9, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań  

z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
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14. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy  

a dotyczących wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. Zmiana ceny u Producenta krajowego nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 

16. Zamawiający  nie dokona rozliczenia z Wykonawcą na podstawie dokumentów,  

w których wskazano inną nazwę producenta niż ta, którą Wykonawca zawarł w Formularzu 

ofertowym. 

17. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie 

należności wynikających pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

18. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom, a na żądanie Zamawiającego obowiązany jest przedstawić  

dokument zapłaty potwierdzający zapłatę kwot należnych podwykonawcom. 

19. W razie stwierdzenia, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy  

w całości lub części, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą odpowiedniej części 

wynagrodzenia Wykonawcy, a należność przekazać bezpośrednio na rachunek 

podwykonawcy. 

20. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).  

 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

  1) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionej partii oleju opałowego  

w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 10 zł brutto za każdą godzinę zwłoki  

w dostawie, naliczanej po upływie terminu dostawy;  

   2) w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni stwierdzonych braków ilościowych lub           

jakościowych oleju w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9 –  w wysokości 10 zł           brutto 

za każdą godzinę zwłoki w dostawie, naliczanej po upływie terminu;  

    3) w przypadku, gdy Wykonawca nie wymieni zakwestionowanej partii oleju          

opałowego w terminie określonym w § 3 ust. 2  – w wysokości 10 zł brutto za każdą godzinę 

zwłoki w dostawie, naliczanej po upływie terminu;  

    4) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wraz z dostawą oleju opałowego 

wymaganego świadectwa jakości lub dokumentu równoważnego, o którym mowa w §2 ust. 

10 – w wysokości 10 zł brutto za każdą godzinę zwłoki w dostawie, naliczanej po upływie 

terminu;  

   5) w przypadku, gdy dotychczasowa koncesja na obrót paliwami ciekłymi wygasła lub 

została cofnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a Wykonawca nie przedstawi 
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nowej koncesji, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej, o którym 

mowa w §5  – w wysokości 2 000 zł brutto;  

  6)  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

         – w wysokości 10% szacunkowej łącznej wartości umowy określonej w § 6 ust. 1; 

 7) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w §15, w tym 

naruszenia ich przez osoby, którymi Wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% szacunkowej 

łącznej wartości umowy określonej w § 6 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia.  

3. Kary umowne naliczane są niezależnie od siebie i podlegają kumulacji przy czym ich łączna 

wartość nie przekroczy 10 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. 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 kooperantów. 

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej 

uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe 

niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie jak 

np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. 

Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 

7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty 

prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony 

dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej. 

7. W przypadku wystąpienia szkody w urządzeniach grzewczych  Zamawiającego  wynikłej  

 i udowodnionej  winy złej jakości paliwa, Wykonawca pokryje koszty napraw zgodnie 

z procedurą opisaną w § 3 umowy. 

§ 8 

Osobami odpowiedzialnymi za właściwą realizację i nadzór nad rozliczeniem  umowy są:  

 - ze strony Zamawiającego:  ,   

- ze strony Wykonawcy: , tel.   

 . 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych:  

1) w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 



 10 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a powyżej, Zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, tj. 

Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia od umowy, w przypadku 

stwierdzenia zaniedbań w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy polegających 

na: 

1) nierozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, 

2) przerwaniu wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni, 

3) niewywiązanie się z terminowej dostawy przedmiotu umowy, 

4) co najmniej dwukrotnego nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust.  6 tiret 

drugie poniżej, 

5) gdy łączna wartość kar umownych przekroczy 10% łącznego szacunkowego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

6) gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem         

niniejszej umowy, 

7) gdy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy przynajmniej raz pojazdem niespełniającym 

wymagań określonych w § 5 ust. 6 pkt 1) umowy i/lub będzie świadczył przedmiot umowy  

(przynajmniej 1 dostawa) za pomocą kierowcy nie posiadającego uprawnień  ADR 

określonych w § 5 ust. 6 pkt 2) umowy. 

5. Odstąpienie od umowy w w/w przypadkach może nastąpić po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy w terminie dodatkowych 24 godzin. 

Niezależnie od prawa  do odstąpienia, Zamawiający w takich przypadkach ma prawo do 

wykonania zastępczego przedmiotu umowy i obciążenia Wykonawcy w całości kosztami 

dostaw. Odstąpienie od umowy skutkuje z chwilą odstąpienia, pod rygorem nieważności, w 

formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem doręczonego Wykonawcy. 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia  

w trybie natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez 

Wykonawcę, gdy: 

 - łączna wartość kar umownych, przekroczy 10 % szacunkowej łącznej wartości umowy, 

określonej w § 6 ust. 1 umowy 

- dwukrotnie Wykonawca nienależycie wykona usługi objęte umową polegające na 

niewłaściwym wykonaniu przedmiotu umowy a dotyczące w szczególności:  niedotrzymania 

jakościowych standardów obsługi, niezgodności parametrów zawartych w świadectwie 

jakości dostarczonego oleju opałowego z parametrami fizykochemicznymi podanymi  

w SWZ, niezgodności ilościowej dostarczonego oleju opałowego itp., 

- Wykonawca utraci koncesję  na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami, 

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy przynajmniej raz pojazdem niespełniającym 

wymagań określonych w § 5 ust. 6 pkt 1) umowy i/lub będzie świadczył przedmiot umowy  

(przynajmniej 1 dostawa) za pomocą kierowcy nie posiadającego uprawnień  ADR 

określonych w § 5 ust. 6 pkt 2) umowy. 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany 

1.1. wynagrodzenia  w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów 

wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy Pzp, tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług przy czym: 

 - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wartości umowy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą kwocie podatku 

zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; 

- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia 

o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym 

zachowaniu niezmienionej ceny netto; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia  i wysokości  wpłat  do pracowniczych  planów kapitałowych, 

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

kapitałowych, 

jeżeli zmiany te (lit. a) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę 

1.2. zmiany w zakresie terminu 

a) termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu, o realizację prawa opcji w wysokości  

+/- 10%. 
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2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1.1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

3. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1.1 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

na rzecz Zamawiającego. 

4. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1.1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1.1 lit. b), 

c) i d). 

5. Dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej netto 1 litra oleju opałowego podanej  

w Formularzu ofertowym Wykonawcy na skutek zmiany cen hurtowych netto oleju 

opałowego lekkiego producenta. Zmiana taka nastąpi automatycznie po zmianie ceny 

hurtowej oleju opałowego na zasadach określonych w § 6 ust. 3 umowy i nie wymaga 

pisemnego stosowania aneksów do niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom 

w zakresie wymienionym w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca nie podzleci całości 

przedmiotu zamówienia. Zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

2. W przypadku niewskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia 

podwykonawcom, lub zmiany wskazanej w ofercie części przewidzianej do powierzenia 

podwykonawcom Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem pisemnego 

poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian, 

posiadania przez tych podwykonawców stosownych uprawnień (o ile przepisy prawa 

wymagają posiadania stosownych uprawnień) i po uzyskaniu pisemnej – pod rygorem 

nieważności – zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

§  12 
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1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. lub do 

wcześniejszego wyczerpania maksymalnej ilości litrów oleju, o której mowa w § 1 ust. 1 

w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

2. Zgodnie z wolą stron termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu, o realizację prawa 

opcji w wysokości +/- 10%. 

§ 13 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119, 

str. 1), dalej zwany „RODO”, Zamawiający informuję że: 

1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem Państwa danych osobowych 

będzie: 

1) Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez  Starostę 

Kieleckiego z siedzibą w Kielcach, przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce oraz 

2) Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą  

w Łopusznie, przy ul. Kasztanowej 39, 26-070 Łopuszno. 

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych: 

1) w Starostwie Powiatowym w Kielcach  pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl  

2) w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie pod adresem: iod@powiat.kielce.pl  lub 

drogą poczty tradycyjnej na adres ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy/ realizacji zamówienia z wybranym 

Wykonawcą.  

4. Pani/Pana dane zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje brak 

możliwości zawarcia umowy/realizacji zamówienia.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy 

Zamawiającego oraz osoby lub podmioty, którym na wniosek w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa udostępniona będzie dokumentacja postępowania. 

Państwa dane będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami 

prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym 

podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy/ realizacji 

zamówienia z wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz 

wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Okres 

https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
mailto:iod@powiat.kielce.pl
mailto:iod@powiat.kielce.pl
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przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  

8. Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień 

postępowania wraz z Załącznikami,  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie  
⁎do uzupełnienia 

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO.  

9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym 

organizacjom międzynarodowym. 

 

§ 14 

W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony 

Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących 

udział w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym 

osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji  

o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego.  

 

§ 15 

Poufność i ochrona informacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, 

nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności,  

w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku  

z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, 

ich źródła i sposobu przetwarzania: 

1) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
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2) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, 

handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego; 

3) informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów 

prawa; 

4) informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa 

(dalej: Informacje poufne). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji 

poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;  

2) których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych,  

w tym na potrzeby postępowań sądowych; 

3) które są powszechnie znane; 

4) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy. 

4. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których 

uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności lub będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, Wykonawca w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, 

chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa, w której zapewni, że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże 

się do zachowania poufności w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie. 

5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony 

obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia 

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje  

z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających 

uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej 

staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, 

zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie 

dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich 

przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji 

zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu 

Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia 

fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je  

w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem 

umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one 

zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których 

mowa w niniejszym paragrafie. 
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7. Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez 

osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak 

za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców.  

8. Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy 

oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania 

umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym 

oświadczeniem skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w 

terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające 

Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych 

elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników 

informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. 

Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi 

posługiwał się on wykonywaniu umowy, a w szczególności podwykonawcy. Za należyte 

wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych 

Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.  

9. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących 

ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

10.  W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym 

paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach 

realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 

0,5% wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie 

pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 

postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 

postępowania polubownego, strony poddadzą pod rozwiązanie sądowi powszechnemu, 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 

swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 

bankowego itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, 

przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek 

bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone.  

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących.  

4. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa) 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.  
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5. Integralną częścią umowy są: 

a) załącznik nr 1 – SWZ wraz z załącznikami  

b) załącznik nr 2 -  oferta Wykonawcy  

c) załącznik nr 3 - poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty: 

- dowód rejestracyjny pojazdu, świadectwa legalizacji instalacji pomiarowych, świadectwo 

dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych, protokoły z badań zbiorników 

do przewozu materiałów niebezpiecznych, 

- zaświadczenie ADR dla osoby, która w ramach niniejszej umowy przewozić będzie olej 

- koncesja na wykonywanie przedmiotu umowy. 

Zamawiający:         

      Grażyna Bekier – p. o. Dyrektora 
Donata Nalepa – Główny Księgowy     
a 

                                          Wykonawca: 

Prokurent Piotr Monik 

 

 

 

 

 

 

 

 


