
ANEKS nr 1 
                                                         z dnia 30 marca 2022 r. 
 
do umowy zawartej 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 Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6,  

26-010 Bodzentyn 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Magdalenę Tusień-Kuzka – Dyrektor 

Edytę Chrzęszczyk – Głównego Księgowego     

a 

PETROBOS Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27, 25-528 Kielce wpisaną do 

rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501873, REGON 260754594, 

NIP 9591955467,  

reprezentowanym przez: 

Mariusza Wąż – Prezesa Zarządu  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
W związku z zaistnieniem okoliczności zewnętrznych - ponadnormatywny wzrost cen i brak 

dostępności oleju na skutek wybuchu wojny na Ukrainie, niemożliwych do przewidzenia  

i niezależnych od Stron umowy, mających rzeczywisty wpływ na proces realizacji umowy  

w sprawie zamówienia publicznego,  Strony uzgodniły  zasadność wprowadzenia zmian 

umowy w oparciu o przesłanki art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z pismami 

Wykonawcy z dnia 09.03.2022 r., 17.03.2022 r. i 29.03.2022 r. 

Strony zgodnie postanawiają, że: 

§1 
1. §1 ust. 2  umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

Wykonawca przez okres realizacji umowy będzie dostarczał olej opałowy  lekki  

olej napędowy przeznaczony do celów opałowych 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.  

 

2. §6 ust. 3  umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

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 obowiązująca w dniu dostawy (-) minus  

upust w wysokości 0,18 złotych netto za każdy litr zakupionego oleju opałowego. 

 

3. §6 ust. 4  umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

Współczynnik upustu Wykonawcy wynosi 0,18 złotych netto i będzie stały przez cały okres 

obowiązywania aneksu. 

 

4. §6 ust. 5  umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

Przez cenę Producenta należy rozumieć cenę producenta lub importera oleju opałowego, 

opublikowaną na jego stronie internetowej. 

 

5. §6 ust. 6  umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający zastrzega, że „Producentem” jest PKN ORLEN S.A. lub inny dostępny na rynku 

producent. 

 

6. §12 ust. 1  umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

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 

lub do wcześniejszego wyczerpania szacunkowej łącznej wartości umowy, o której mowa  

w § 6 ust. 1, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

 

§2 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
 
§3 
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 
§4 
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 
 
Zamawiający       
 Magdalena Tusień-Kuzka – Dyrektor 

Edyta Chrzęszczyk – Główny Księgowy     

Wykonawca 
Prezes Zarządu Mariusz Wąż 


