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Załącznik nr 5 do SWZ 

Nr ref.: ROŚ-FZP.271.4.2022 
 

UMOWA /WZÓR/ 
 

zawarta w dniu _______ 2022 r. w Kawęczynie pomiędzy:  
 

Gminą Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, NIP 6681875486, 
reprezentowaną przez Pana Jana Nowaka – Wójta Gminy Kawęczyn,  

przy kontrasygnacie Pani Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy Kawęczyn, 
zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

_____________________________________________________________________ 
reprezentowaną przez: 

_____________________________________________________________________
zwaną dalej „Wykonawcą”  

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy (zwanej dalej „Ofertą”) w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, 

poz. 1129 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym, o którym 
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (dalej jako „Postępowanie”), została zawarta 

umowa (dalej zwana „Umową”) następującej treści:  
 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z 
terenu Gminy Kawęczyn (dalej jako „Przedmiot Umowy”).  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy sukcesywnie, w miarę 
zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego na zasadach opisanych w § 3 

ust. 1, do następujących szkół (których siedziby Zamawiający ustala jako miejsce 
dostawy poszczególnych partii oleju opałowego): 
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a. Szkoła Podstawowa im. MSC w Kawęczynie, Kawęczyn 49 A, 62-704 

Kawęczyn– szacowane zapotrzebowanie w okresie trwania Umowy ok. 20 000 
litrów oleju opałowego, 

b. Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii, 
Kowale Pańskie 34, 62-704 Kawęczyn – szacowane zapotrzebowanie w okresie 

trwania Umowy ok. 18 000 litrów oleju opałowego, 
c. Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie, Skarżyn 23, 

62-704 Kawęczyn – szacowane zapotrzebowanie w okresie trwania Umowy ok. 
17 000 litrów oleju opałowego, 

d. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach, Tokary Pierwsze 4, 62-704 
Kawęczyn – szacowane zapotrzebowanie w okresie trwania Umowy ok. 20 000 

litrów oleju opałowego. 

3. Zamawiający przewiduje łączne zapotrzebowanie na olej opałowy w okresie 
trwania Umowy w ilości 75 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmniejszenia lub zwiększenia ilości oleju opałowego stosownie do potrzeb, na 
następujących zasadach: 

a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia w ramach Umowy 
mniejszej ilości oleju opałowego niż 75 000 litrów, jednak nie mniejszej niż 

60 000 litrów, 
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w postaci możliwości zamówienia 

dodatkowych ilości oleju opałowego w ilości nie większej niż 15 000 litrów – 
prawo opcji uruchamiane będzie poprzez złożenie zamówienia (jednorazowo 

lub sukcesywnie kilku zamówień) na zasadach opisanych w § 3 ust. 1. 
4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu 

zamówienia ilości oleju opałowego mniejszej niż 75 000 litrów, w ramach limitu 
określonego w ust. 3 lit. a. Wykonawcy nie przysługuje prawo do domagania się 

zamówienia oleju opałowego w ramach prawa opcji, o którym mowa w ust. 3 lit. 
b. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy każdorazowo spełniający 

parametry techniczne przewidziane dla tego rodzaju paliwa wg Polskiej Normy PN-
C-96024 dla gatunku L-1 (lub normy równoważnej), tj. o następujących 

parametrach: 
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a. gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 860 kg/m3, 

b. temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC, 
c. lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s, 

d. zawartość siarki nie więcej niż 0,100 %/ (m/m), 
e. pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 

0,3 %/m/m, 
f. pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,010 % (m/m), 

g. zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, 
h. zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg, 

i. wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg, 
j. temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC, 

k. skład frakcyjny: 

- do temperatury 250oC destyluje się nie więcej niż 65% (V/V), 
- do temperatury 350oC destyluje się nie mniej niż 85% (V/V). 

6. Podwykonawstwo: 

a. Wykonawca wykona przy udziale następujących podwykonawców następujące 
czynności: ______________. Pozostałe czynności Wykonawca wykona siłami 

własnymi (samodzielnie). 
b. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie Postępowania. Art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

c. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu 

Umowy. 
d. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
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postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia 
kopii umowy o podwykonawstwo (lub odpowiednio o dalsze 

podwykonawstwo) w celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim. 

e. Nie są uważane za podwykonawców osoby, które świadczą osobiście czynności 
na rzecz Wykonawcy na podstawie innej umowy niż umowa o pracę (tj. w 

szczególności umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) – osoby takie 
kwalifikowane są jako personel Wykonawcy. 

7. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że będą współdziałać przy wykonaniu 
Umowy w celu należytej realizacji zamówienia, w szczególności poprzez wzajemne 

informowanie się o przebiegu Umowy, niezwłoczne zgłaszanie wątpliwości i 

problemów, a także szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z najlepszą i najnowszą wiedzą oraz metodyką, wymaganą od podmiotów 

profesjonalnie prowadzących działalność w zakresie objętym postanowieniami 
Umowy i obowiązującymi przepisami, a także zasadami etyki zawodowej. W 

zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w 
najwyższym stopniu chronić interesy Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu Umowy stosować się do 
wytycznych Zamawiającego. Wykonawca zapewni koordynację swoich działań z 

przedstawicielami Zamawiającego. 
10. Zmiana producenta w stosunku do podmiotu wskazanego w Ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, wymaga uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana producenta bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w 
całości lub w części przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

11. Wykonawca, o ile nie jest producentem oleju opałowego, zobowiązuje się w 

terminie 7 dni od zawarcia Umowy dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy z producentem oleju opałowego, 

gwarantującą Wykonawcy dostępność oleju opałowego w trakcie trwania Umowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości umowy z producentem 

oleju opałowego przez cały okres obowiązywania Umowy. Jeżeli okres trwania 
umowy z producentem będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy zawartej z producentem oleju opałowego lub aneksu do 

umowy potwierdzającego przedłużenie okresu obowiązywania umowy z 
producentem, na co najmniej 14 dni przed końcem obowiązywania umowy z 

producentem.  
12. Jeżeli Wykonawca po zawarciu umowy nie dostarczy kopii umowy z 

producentem oleju opałowego lub nie dostarczy nowej umowy lub aneksu, 
zgodnie z postanowieniami ust. 11, lub nie zachowa ciągłości w posiadaniu umowy 

z producentem oleju opałowego przez cały okres obowiązywania Umowy, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia wyżej wymienionych 
dokumentów w terminie 3 dni od otrzymania wezwania lub do wykazania 

spełnienia warunku ciągłości, o którym mowa w ust. 11. Po bezskutecznym 
upływie terminu dodatkowego, Zamawiający uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy.  
 

§ 2 Czas trwania Umowy 

Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. 
 

§ 3 Zasady realizacji Przedmiotu Umowy 
1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w partiach, każdorazowo na zlecenie 

dostawy partii (dalej jako „Zlecenie”) skierowane przez Zamawiającego na adres 

e-mail Wykonawcy: ______________. Zamawiający określi w Zleceniu ilość oleju 
opałowego oraz miejsce dostawy (tzn. jedną lub więcej szkół wskazanych w § 1 

ust. 2). 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy w partiach zgodnych ze 

Zleceniami Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, na własny koszt i ryzyko, do 
miejsc wskazanych przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze (rozumiane jako dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
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dni ustawowo wolnych od pracy, dalej jako „Dni robocze”) od daty przesłania 

Wykonawcy Zlecenia. 
3. Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną Zamawiającemu autocysterną 

jednorazową dostawę oleju opałowego, jednego rodzaju i gatunku, identyfikowaną 
dokumentem przewozowym (WZ) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości, 

zrealizowaną jednego dnia (dalej jako „Partia”). 
4. Dostarczenie Partii obejmuje w szczególności transport i rozładunek 

(zatankowanie) oleju opałowego.  
5. Własność i ryzyko utraty i uszkodzenia Partii przechodzi na Zamawiającego z 

chwilą odbioru tej Partii (tzn. po napełnieniu zbiornika magazynowego 
Zamawiającego i potwierdzeniu przez Zamawiającego odebrania Partii w 

dokumencie przewozowym – WZ). 

6. Transport oleju musi odbywać się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. W 
szczególności Wykonawca obowiązany jest do dostarczania oleju opałowego 

środkami transportu (autocysternami) posiadającymi:  
a. aktualne dopuszczenie do przewozu paliw,  

b. aktualne świadectwa legalizacji wskaźników pomiarowych, 
z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz 

materiałów niebezpiecznych. 
7. Zamawiający ustala, iż dostawy Partii mogą być realizowane tylko i wyłącznie w 

godz. 7:00-15:00 w Dni robocze. W przypadku dostarczenia Partii poza 
wyznaczonymi godzinami olej nie będzie odebrany, a wszelkie koszty związane z 

transportem poniesie Wykonawca. 
8. Odbiór ilościowy Partii odbywać się będzie według wskazań urządzeń pomiarowych 

środka transportu (autocysterny) w zestawieniu z odczytem poziomu napełnienia 
zbiorników Zamawiającego. 

9. Warunkiem odbioru Partii przez Zamawiającego jest dostarczenie przez 
Wykonawcę następujących dokumentów: 

a. dokumentów potwierdzających parametry oleju opałowego zgodnie z § 1 ust. 

5, 
b. dowodu dostawy WZ, który musi zawierać następujące dane: temperatura, 

gęstość, ilość dostarczonego oleju opałowego w litrach i kilogramach; po 
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podpisaniu dowodu WZ przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz 

upoważnionego pracownika Wykonawcy, dane w nim zawarte nie mogą być 
podważane i zmieniane przez Wykonawcę.  

10. Najpóźniej w dniu dostawy pierwszej Partii Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kartę charakterystyki produktu, zgodnie z wymaganiami ustawy z 

dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 2289, ze zm.). 

11. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego odmówi przyjęcia oleju 
opałowego o parametrach innych niż określone w Umowie, a także w przypadku, 

gdy zostanie stwierdzone, że nie dołączono dokumentów, o których mowa w ust. 
9.  

12. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki ilościowe w Partii, 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 roboczych od złożenia reklamacji dostarczyć brakującą ilość oleju 
opałowego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Zamawiający 

dokona zapłaty za faktyczną ilość dostarczonego oleju oraz naliczy karę umowną 
liczoną od wartości niedostarczonego oleju opałowego. 

 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają następujące zasady obliczenia wynagrodzenia za dostarczony olej 

opałowy:  
a. cena jednostkowa oleju opałowego w trakcie trwania Umowy będzie ustalana 

jako cena oleju opałowego obowiązująca u producenta oleju wskazanego w 
Ofercie, opublikowana na stronie internetowej producenta oleju obowiązująca 

w dniu dostawy, pomniejszona o upust zaoferowany w Ofercie, który jest stały 
przez cały czas trwania Umowy i wynosi ____%, 

b. łączna podstawowa wartość Umowy wynikająca z Oferty, tzn. za dostawę 
75 000 ton oleju opałowego, wynosi ____ złotych netto, powiększona o 

podatek VAT w wysokości ____ złotych, co łącznie daje cenę ____ złotych 
brutto. 
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2. Rozliczenie następować będzie za faktyczne ilości dostarczone w ramach 

każdorazowej Partii, na podstawie dokumentów WZ podpisanych przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

3. 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 litr oleju na dzień dostawy, 
pomniejszonej o stały upust, o którym mowa w ust. 1 lit. a, wraz z podatkiem VAT 

naliczonym wg stawki obowiązującej na dzień dostawy. 
4. Ustalenie ceny oleju opałowego u producenta, o której mowa w ust. 3, następuje 

na podstawie cennika opublikowanego w dniu zgłoszenia zapotrzebowania na 
oficjalnej stronie internetowej producenta. W przypadku niemożności uzyskania 

cennika w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania cennika własnym staraniem i na własny koszt oraz przesłania 
Zamawiającemu kopii uzyskanego cennika poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym koszty zakupu, dystrybucji, załadunku, 
transportu, koszty badań, ubezpieczenia i podatki oraz wszelkie inne, ewentualne 

koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy.  
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od dnia jej 

otrzymania, po zrealizowaniu i odebraniu zamówionej Partii, na numer rachunku 
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć 
Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. 

8. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 
swojej wierzytelności wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia na 

osoby trzecie. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze 
dotyczącej realizacji Umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, uprawnionym 
do wystawienia faktur VAT, numer NIP Wykonawcy: ___________________. 
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10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze znajduje się na 

tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

931, ze zm.). Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, 

Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację 
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który 

będzie umieszczony na przedmiotowej liście. W takim przypadku Wykonawca 
zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od 

pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 6, do 7 dnia od 

daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o 
których mowa w zdaniu poprzednim.  

12. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności oraz że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do 

rozliczenia Przedmiotu Umowy, spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu 
podzielonej płatności. 

13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione 
przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w 

ust. 11 i 12 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego 

przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała 
u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z 

zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń 
podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur 

dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości 

zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 
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§ 5 Gwarancja jakości  

1. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczany Zamawiającemu olej opałowy: 
a. spełnia wymagania jakościowe określone w § 1 ust. 5, 

b. spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 
grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dot. zawartości siarki dla 

olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie 
oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008), 

c. odpowiada wymogom kreślonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów 

energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1822), 
d. spełnia wszelkie inne wymagania wynikające z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa.  
2. Gwarancja udzielana jest odrębnie dla każdej Partii, na okres 3 miesięcy liczony od 

dnia dostarczenia Partii. 
3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie ilości i jakości 

dostarczonego oleju opałowego oraz dokumentów potwierdzających legalizację 

urządzenia pomiarowego środka transportu, o którym mowa w § 3 ust. 8. 
4. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego 

Zamawiający ma prawo do pobrania w obecności osoby, która dostarczyła 
produkt, próbki oleju opałowego i skierowania jej do badania do wybranego przez 

siebie laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą, że olej nie 
spełnia wymagań jakościowych określonych przez Zamawiającego w § 1 ust. 5 lub 

wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, koszty tych badań 
poniesie Wykonawca. Niezależnie od tego Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 lit. b. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, po dokonanym odbiorze, że 

dostarczony olej opałowy nie spełnia wymagań określonych Umową (np. brak 
parametrów stwierdzonych świadectwem jakości, pochodzenie od innego 

producenta), Zamawiający sporządzi reklamację, i załączając do niej wyniki analizy 
dokonanej przez akredytowane laboratorium badawcze. Reklamacja przekazywana 

jest w formie pisemnej lub na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca 
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zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 3 Dni roboczych od 

daty złożenia reklamacji, do wymiany całej zawartości zbiornika, do którego 
wadliwa dostawa częściowa oleju opałowego została dostarczona, na olej opałowy 

wolny od wad, na swój koszt.  
6. 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 

dotyczących pracowników i osób trzecich w związku z realizacją Umowy. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia szkody powstałej w instalacji grzewczej 

Zamawiającego, wynikłej ze złej jakości dostarczonego oleju opałowego.  
 

§ 6 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
następujących przypadkach:  

a. za zwłokę w dostawie zamówionej przez Zamawiającego Partii oleju 
opałowego spełniającego wymogi jakościowe określone w § 1 ust. 5, wraz z 

dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 9, w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 – w wysokości 1 % wynagrodzenia za dane Zlecenie 
(obliczonego zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 3, na podstawie ilości 

oleju opałowego objętego Zleceniem) za każdy Dzień roboczy zwłoki, 
b. za dostawę oleju opałowego niespełniającego wymagań jakościowych 

określonych w § 1 ust. 5, potwierdzonego badaniem, o którym mowa § 5 ust. 
4 – w wysokości 10 % wynagrodzenia za dane Zlecenie (obliczonego zgodnie z 

zasadami określonymi w § 4 ust. 3, na podstawie ilości oleju opałowego 
objętego Zleceniem), za każdy stwierdzony przypadek, 

c. za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 

% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b, w przypadku odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  
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3. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu, na podstawie 

ust. 1 nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. 
b. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty.  W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień 
opóźnienia.  

5. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od 
wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i od zaistnienia szkody, w 

tym ewentualnego braku szkody. 
6. Powyższe postanowienia dotyczące kar umownych są postanowieniami o 

charakterze samoistnym, niezależnymi od siebie, a rozwiązanie Umowy nie 

powoduje utraty przez nie mocy. 
7. Żadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane przyczynami 
Niezależnymi od niej, których nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, 

szczególnie w przypadku wystąpienia siły wyższej.  
8. Wykonawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia 
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, dalej jako „KC”).  
10. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną zgodnie ze swoim wyborem z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(t.j. Dz.U. 2021, poz. 2095 ze zm.).  
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§ 7 Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, ze skutkiem na 
chwilę złożenia oświadczenia (ex nunc): 
a. w sytuacjach określonych w art. 456 ustawy Pzp, 
b. w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji Partii w stosunku do terminu 

określonego w §3 ust. 2, trwającej dłużej niż 5 Dni roboczych, 
c. w sytuacji opisanej w §1 ust. 10, 

d. w sytuacji opisanej w §1 ust. 12, 
e. gdy Wykonawca po raz drugi lub kolejny dostarczy olej opałowy z brakami 

ilościowymi lub wadami, w tym niezgodnością z wymaganiami określonymi w 
§1 ust. 5, 

f. gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z przepisami 

prawa lub postanowieniami Umowy i nie przystąpił do należytego sposobu 
wykonywania Umowy w terminie 5 Dni roboczych od dnia pisemnego 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania. 
2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie woli Strony 

skierowane do drugiej Strony. Oświadczenie może być złożone przez Stronę 
bezpośrednio w siedzibie drugiej Strony bądź przesłane listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez nią 
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. 

 

§ 8 Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz za produkt, obejmujące swym zasięgiem co 

najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 
Przedmiotu Umowy, na kwotę nie mniejszą niż kwota wskazana w § 4 ust. 1 lit. b. 

2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przy zmianie lub odnowieniu 
ubezpieczenia przekazywać kopie polisy lub polis potwierdzających zawarcie 

umowy, o której mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem opłacenia składek lub rat, 
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w terminie 7 dni od dnia przekazania takiego żądania. Kserokopia aktualnej polisy 

OC wraz z dowodem opłacenia należnych składek stanowi Załącznik nr 2 do 
Umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania ważnego ubezpieczenia przez 
okres obowiązywania Umowy, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć 

stosowną umowę ubezpieczeniową i potrącić jej koszt z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zażądać zwrotu uiszczonej składki od Wykonawcy. 

 

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b, tj. w kwocie ______ zł 
(słownie złotych ______) w formie ______. Dowód wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 
2. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 
Pzp. Zmiana taka jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 
5. Treść gwarancji, w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej przedłożeniem. 
6. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność 

na czas określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia 
w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości 

lub w części w terminach, o których mowa w ust. 7. 
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7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach: 
a. 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
b. 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

gwarancji dla ostatniej dostarczonej w ramach Umowy Partii. 
8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy (także w przypadku usuwania wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru) oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady. W 

przypadku wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub przedłużenia 
terminu rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapewnienia wydłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż 
pieniężna, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia wniesionego 

zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużony okres 
obowiązywania Umowy albo terminu gwarancji. W przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 10 Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić tylko za zgodą Stron, w 

formie aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy 
Pzp. 

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach: 

a. wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza 
kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego 

niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w 
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szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako 

nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są 
niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani 

uniknąć, a które zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w 
realizacji zobowiązań umownych, w szczególności takich jak powódź, pożar i 

inne klęski żywiołowe, 
b. wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego lub przyczyn, 
których nie można było przewidzieć na etapie Postępowania,  

c. zmiana dostarczanego oleju opałowego na olej opałowy lepszej jakości przy 
zachowaniu tożsamości Przedmiotu Umowy oraz sposobu obliczania 

wynagrodzenia, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub 

byłoby bardziej korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia jakości, 
d. zmiana w sposobie realizacji Umowy 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, 
e. zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp na inny pod 

warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki 
określone w Postępowaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ dla 

Postępowania, 
f. zmiana obowiązujących przepisów prawa polskiego lub unijnego, które 

nastąpiła w trakcie realizacji Umowy, jeżeli konieczne będzie dostosowanie 
postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale 
nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących 

koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, na które 
będzie powoływał się Wykonawca, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o 

dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności 
powodujące zmianę Umowy udokumentowane. 
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5. Strony zawierając Umowę mają świadomość, że w dniu 13 marca 2020 r. 

ogłoszono w Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, a w dniu 20 
marca 2020 r. stan epidemii (stan epidemii został zniesiony w dniu 16 maja 2022 

r. natomiast stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w dniu ogłoszenia 
Postępowania) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz w związku z 

tym wprowadzone zostały szczególne regulacje prawne, spośród których można 
wymienić:  

a. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;  
b. ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz 

uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 
wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 171 ze zm.). 

6. Wykonawca oświadcza, że składając Ofertę, a następnie zawierając Umowę, 
uwzględnił stan zagrożenia epidemicznego, o którym mowa w ust. 5, a także 

regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające. Oświadczenie to nie wyłącza 
możliwości powołania się przez Strony na okoliczności związane z COVID-19 jako 

zdarzenia siły wyższej, w sytuacji:  
a. gdy rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze Stron w stopniu zwiększonym 

aniżeli w chwili złożenia Oferty, lub  
b. wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych ze stanem zagrożenia 

epidemicznego lub stanem epidemii,  
jeżeli zmienione okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację 

Umowy.  
7. Wykonawca oświadcza, że składając Ofertę, a następnie zawierając Umowę, 

uwzględnił fakt trwania konfliktu zbrojnego w Ukrainie, a także regulacje prawne i 
ograniczenia z niego wynikające. Oświadczenie to nie wyłącza możliwości 

powołania się przez Strony na okoliczności związane z wojną w Ukrainie jako 

zdarzenia siły wyższej, w sytuacji:  
a. gdy rozwój wojny dotknie którąkolwiek ze Stron w stopniu zwiększonym aniżeli 

w chwili złożenia Oferty, lub  
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b. wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych z konfliktem zbrojnym 

w Ukrainie,  
jeżeli zmienione okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację 

Umowy.  
8. Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 lit. a i b, a 

także ust. 7 lit. a i b, oraz ich wpływu na realizację Umowy, obciąża Stronę, która 
się na nie powołuje.  

9. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
postanowienia Umowy dotyczące potrąceń należności z wynagrodzenia i 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stosuje się w zakresie dozwolonym 
przez odpowiednie przepisy. 

 

§ 11 Dane osobowe 
1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów 

roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy przetwarzane 
są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej 

wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji Umowy oraz że żadna ze Stron 

nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja Umowy.  
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialne za koordynację i realizację Umowy, a także osoby będące Stroną 
lub reprezentantami Stron dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich 

danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji Umowy, określonymi w ust. 
3-6.  

3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: 

„RODO”), dane osobowe osób będących Stronami Umowy są przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron Umowy i 

osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za 
koordynację i realizację Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu 

związanym z zawarciem oraz realizacją Umowy. Dane osobowe będą 
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przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji Umowy oraz w okresie 

wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.  

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i 
realizację Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron Umowy 

posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu 

do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można 
zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego 

osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich 

dotyczących narusza przepisy RODO.  

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę 
danych osobowych można kontaktować się:  

a. z ramienia Wykonawcy – _______________;  
b. z ramienia Zamawiającego – iod@kaweczyn.pl  

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i 
realizacją Umowy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą 
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom 

działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. 
 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 
KC, o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

2. Korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana:  
listownie – na adres: _________________, 

pocztą elektroniczną (e-mail) – _________________,  
upoważnionym przedstawicielem jest _________________. 

3. Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana:  
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listownie – na adres: _________________, 

pocztą elektroniczną (e-mail) – _________________,  
upoważnionym przedstawicielem jest _________________. 

4. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony mają obowiązek 
bezzwłocznie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 

poinformować o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje 
Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja 

związana z wykonywaniem Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie 
uznana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi 

zmiany treści Umowy. 
5. W przypadku zaistnienia sporu w relacjach z Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony 

zobowiązują się do podjęcia mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu 
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 

3 ustawy Pzp. 
6. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez Strony na drodze 

polubownej, wszelkie spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku z 
wykonaniem Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron.  
8. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:  

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy, 
2) Załącznik nr 2 – Kserokopia aktualnej polisy OC wraz z dowodem opłacenia 

należnych składek, 
3) Załącznik nr 3 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


