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Załącznik nr 4 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA nr ............. /2021 

W dniu  .........................  2021 roku, w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.  

z siedzibą przy ul. Ząbkowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod nr 0000036783, REGON: 000617195, NIP: 823-000-10-88, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Pana Mirosława Szwinto - Prezesa Zarządu 

a 

……………………………………………………………….….…………………………………

z siedzibą w……………………………………………………………………………… 

wpisanym do ………………………………………… pod nr …………….…………… 

REGON:……………………, NIP: ………..  , zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………... 

W następstwie przeprowadzenia postępowania nr PKS S.A. 1/2021 o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zawarto umowę o następującej 

treści: 

Przedmiot i zakres zamówienia 

§ 1  

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia pn.: „Sukcesywne 

dostawy paliwa: oleju napędowego oraz benzyny PB 95 dla Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.”, na warunkach 

określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ).  

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej                

PB 95 pochodzących od producentów wykazanych w  formularzu ofertowym   o parametrach 

zgodnych z PN-EN 590+A1 :2017-06 ON i PN-EN228+A12017-06 oraz przepisom 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań 

jakościowych  paliw ciekłych (DZ.U.2015 poz. 1680) jakościowo zgodnych z parametrami 

przedstawionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz dostosowanie, przy każdorazowej dostawie, pod względem 

temperatury zablokowania zimnego filtra i temperatury mętnienia do aktualnie panujących 

krajowych warunków klimatycznych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania paliwa, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji ewentualne dostawy oleju napędowego do eksploatacji w klimacie arktycznym                    

o parametrach zgodnych z tabelą 2b PN-EBN 590 + A 2011. 

Do wyliczenia ceny stosowana będzie cena ON artyk PKN ORLEN z dnia zamówienia 

pomniejszona o zaoferowany przez Wykonawcę stały współczynnik (rabat).  

4. W przypadku innego źródła pochodzenia paliwa, Wykonawca zobowiązany jest przed 

każdorazową dostawą przedstawić certyfikaty jakościowe oferowanego paliwa i uzyskać na 

Nr postępowania: PKS S.A. 1/2021 
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dostawę zgodę Zamawiającego w formie pisemnej lub e-mail. 

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną i ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, 

zgodnie  z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 

z późn. zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmującą minimum 

paliwa będące przedmiotem zamówienia, ważną co najmniej przez okres obowiązywania 

umowy. 

Warunki wykonania zamówienia 

§ 2  

1. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie dostarczać paliwo przeznaczone na potrzeby 

własne Zamawiającego oraz do odsprzedaży. 

2. Paliwo będzie dostarczane przez Wykonawcę na koszt własny i tankowane do zbiorników w stacjach 

paliw Zamawiającego położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ząbkowskiej 2 oraz w Węgrowie, 

przy ul. Przemysłowej 11. 

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości 

dostaw paliwa w zależności od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie o 20% w stosunku do 

przewidywanej na podstawie dotychczasowego zużycia ilości podanej w specyfikacji 

zamówienia. Jednakże w przypadku wystąpienia okoliczności których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć, powodujących konieczność zmniejszenia ilości dostaw poniżej 20 % w 

stosunku do całego zamówienia, Zamawiający zawiadomi o wystąpieniu tej okoliczności 

Wykonawcę niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o 

wystąpieniu okoliczności). W takim wypadku strony mogą kontynuować umowę na 

dotychczasowych warunkach lub rozwiązać umowę bez negatywnych konsekwencji dla 

żadnej ze stron. 

4. Zamówienia na dostawę paliwa odbywać się będą pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

5. Zamówienia składane będą z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Zamawiający 

będzie składał zapotrzebowanie pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do 

godz. 13:00. Wykonawca zrealizuje zamówienie przed upływem 48 godzin od złożenia 

zamówienia. W przypadku zamówień złożonych przez Zamawiającego po godz. 13:00 

będzie traktowana jako zamówienie złożone następnego dnia roboczego. Wykonawca 

każdorazowo potwierdzi dokonanie dostawy drogą elektroniczną, z co najmniej 

12-godzinnym wyprzedzeniem. 

6. Dostawy będą odbywać się w godzinach 700- 1800, w dni robocze, tj. od poniedziałku do 

piątku (z wyjątkiem, przypadających w te dni, dni ustawowo wolnych od pracy). 

7. Wykonawca po udzieleniu przez Zamawiającego pełnomocnictwa zapewni pełną obsługę 

dostaw w systemie SENT na  platformie PUESC.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówień Zamawiającego na dostawę paliwa 

zgodnie z zamówieniem. Dostawy paliwa będą realizowane autocysterną na warunkach 

określonych w niniejszej umowie.  

9. Dostawy paliwa będą odbywać się cysternami Wykonawcy sprawnymi technicznie i 

dopuszczonymi do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wszystkimi wymaganymi 

uprawnieniami. Zamawiający dopuszcza dostawy z udziałem podwykonawców, w zakresie 

usługi transportu paliw, taborem będącym w dyspozycji podwykonawcy. 

10. Kierowcy realizujący dostawy muszą posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia do prze-

wozu materiałów niebezpiecznych i do dokonywania roztankowywania dostaw. 
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11. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia certyfikatu jakościowego wystawionego 

przez uprawniony do tego organ legitymujący się wymaganymi przez prawo pozwoleniami 

na każdorazową dostawę paliwa. 

12. Odbiór jakościowy i ilościowy będzie dokonywany przez Zamawiającego przy dostawie 

paliwa. Strony uzgadniają, że dostarczane paliwo ma być zabezpieczone plombami i zgodne 

z certyfikatem jakościowym przedstawionym wcześniej Wykonawcy. 

§ 3  

1. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół z dostawy, zawierający rzeczywistą ilość 

dostarczonego paliwa, sporządzony na podstawie wydruku ze wskazań elektronicznych 

urządzeń pomiarowych Zamawiającego. Wydruki będą sporządzane po zlaniu paliwa i us-

tabilizowaniu poziomu w zbiornikach w czasie nie wcześniej jak 10 minut po zakończeniu 

zlewania. Protokół musi być podpisany przez pracownika Zamawiającego oraz ze strony 

Wykonawcy - przez kierowcę autocysterny. Ilość paliwa przyjmowana na fakturze będzie 

zgodna z ilością wynikającą z wydruku urządzeń pomiarowych i protokołu dostawy, spo-

rządzonego przez pracownika stacji paliw. Kopię protokołu otrzyma kierowca cysterny. 

2. W szczególnych przypadkach związanych z awarią systemu pomiarowego Zamawiającego, 

dopuszcza się ustalenie ilości dostarczonego paliwa na podstawie pomiaru urządzenia 

pomiarowego(odmierzacz) posiadającego aktualną legalizację, zamontowany na cysternie 

Wykonawcy. Ilość będzie dokumentowana wydrukiem z drukarki zsynchronizowanej z 

odmierzaczem z cysterny. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej 

do otrzymywania faktury. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia faktur za paliwo dostarczane wg. złożonych 

zamówień  terminie ………………dni  (liczonych od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury) Zamawiającemu, lecz nie wcześniej niż po realizacji dostawy, zgodnie 

z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§ 4  

1. Za dostawę i rozładunek paliwa  do zbiorników podziemnych odpowiada Wykonawca na 

swój koszt i ryzyko. 

2. Strony zgodnie stwierdzają, że zamówienie zostaje uznane za zrealizowanie dopiero z chwilą 

przepompowania paliwa do zbiorników Zamawiającego i potwierdzenia przez obie strony 

umowy, ilości i rodzaju przyjętego paliwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zamówione 

paliwo do chwili spuszczenia go do zbiorników Zamawiającego. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uczestniczy przy rozładunku paliwa i jest uprawniony do 

pobrania, przed rozpoczęciem rozładunku, próbki paliwa w ilości do 5 litrów z równoczesną 

możliwością pobrania takiej próbki przez Wykonawcę. Pobrana próbka paliwa w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia niezgodności z przedstawionym certyfikatem jakościowym 

dostarczanego paliwa zostanie poddana badaniom laboratoryjnym. W przypadku 

potwierdzenia niezgodności koszty takiego badania ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zamówionej dostawy paliwa, jeżeli stwierdzi: 

naruszenie plomb lub niezgodność pomiędzy jakością dostarczonego paliwa                               

a przedstawionym certyfikatem jakościowym, a także w przypadku dostawy paliwa 

dokonanej z naruszeniem zasad określonych w §1 ust. 2 i 3. Na powyższe okoliczności 

przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest sporządzić protokół, który podpisuje 

również przedstawiciel Wykonawcy. W przypadku odmowy podpisu przez Wykonawcę, 

przedstawiciel Zamawiającego stwierdza ten fakt w protokole. 
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5. W przypadkach określonych w ust. 4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

powstałe u Zamawiającego. Jeżeli skutkiem takiego działania Zamawiający celem 

zachowania niezbędnych zapasów magazynowych lub ruchu przedsiębiorstwa zmuszony był 

do zakupu paliwa u innego dostawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy            

w koszcie zakupu paliwa pomiędzy ceną określoną w umowie a ceną uiszczoną przez 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyrywkowej kontroli dostarczonego 

paliwa  pod względem jakości i zgodności z dostarczonym sprawozdaniem z badań 

laboratoryjnych (świadectwem jakości) poprzez pobranie próbek przez Akredytowane 

Laboratorium z auto cysterny Wykonawcy i wykonanie badań. 

7. W przypadku dostarczenia niezgodnego z przedmiotem zamówienia paliwa zostaną naliczone 

kary umowne w wysokości 10% wartości zakwestionowanego paliwa oraz Zamawiający 

zażąda natychmiastowej wymiany dostarczonego paliwa pod rygorem natychmiastowego 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

8. Zamawiający dopuszcza rozbieżność wyników próbek laboratoryjnych mieszczącą się w 

granicach błędu pomiarowego jako nie wpływającą na spełnienie warunków jakościowych 

zawartych w specyfikacji pod warunkiem spełnienia przez  próbkę wymogów normy PN-EN 

590:2013-12 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia stałego dojazdu auto cysterną i dostępu do 

zbiorników stacji, zapewnienia bezpiecznych warunków tankowania zbiorników, obecności 

swojego przedstawiciela przez cały czas tankowania. Odbiór każdej dostawy paliwa będzie 

kwitowany pisemnie na podstawie sondy pomiarowej zbiorników podziemnych.. 

10. Zamawiający oświadcza, że w czasie trwania umowy, Wykonawca będzie jego jedynym 

dostawcą paliw. 

Warunki gwarancji 

§ 5  

Wykonawca udziela Zamawiającemu jednomiesięcznej gwarancji na jakość dostarczonego 

paliwa od dnia jego każdorazowej dostawy. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia 

aparatury zasilającej i silników eksploatowanych w pojazdach Zamawiającego i jego klientów 

powstałe z winy nieodpowiedniej jakości paliwa. 

Osoby sprawujące nadzór nad realizacją umowy 

§ 6  

Osoby sprawujące nadzór nad realizacją umowy: 

1) ze strony Zamawiającego - ........................................... , tel .................. , e-mail: ...............  

2) ze strony Wykonawcy - ................................................ , tel .................. , e-mail:  ..............  

Cena i warunki płatności 

§ 7  

1. Sprzedaż  paliwa na rzecz Zamawiającego następować będzie w całym okresie trwania 

umowy po takiej cenie,  by stosunek ceny netto danego paliwa do ceny netto takiego samego 

paliwa PKN ORLEN był nie wyższy jak podany w rubryce trzeciej (wg załącznika Nr 1 do 

SWZ – złożonej oferty). 

2. Ceny paliw przez cały okres trwania  umowy  wyliczane będą w oparciu o stały współczynnik 

zaoferowany przez Wykonawcę w stosunku do ceny hurtowej PKN ORLEN z dnia 

zamówienia paliw. 

 Cena sprzedaży ON (zł/m3) = cena hurtowa PKN ORLEN (zł/m3) z dnia zamówienia -  N (zł/m3) 
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Gdzie: 

Cena sprzedaży – to cena netto sprzedaży paliwa  wyrażona w złotych za jeden metr 

sześcienny  w temperaturze referencyjnej 150C; 

Cena hurtowa PKN ORLEN - to cena netto danego paliwa wyrażona w złotych za jeden 

metr sześcienny w temperaturze referencyjnej 150C publikowana na stronie internetowej 

www.orlen.pl w dniu zamówienia. 

N –  stała różnica  pomiędzy ceną PKN Orlen w odniesieniu do danego produktu                        

z dnia ……………………….202X r., a ceną  zaoferowaną przez Wykonawcę  w złożonej 

ofercie   (zł/m3) wynosząca  dla oleju napędowego ON – ………………….., dla benzyny 

PB 95 ……………… 

3. Całkowita wartość dostawy oleju napędowego i benzyny PB 95 na którą zawarto niniejszą 

umowę wynosi: 

Cena netto                                  ………………… 

Podatek VAT 23% tj                 ………………… 

Cena brutto                               …………………. 

Słownie złotych:…………………………………………………………………………… 

4. Do cen netto ustalonych w sposób wskazany wyżej zostanie doliczony podatek VAT według   

stawek aktualnie obowiązujących na dane paliwo. 

5. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT lub kwoty akcyzy w trakcie realizacji 

umowy, cena oferty i cenna jednostkowa brutto za dostarczane paliwo może ulec zmianie, 

proporcjonalnie do zmiany stawki tych podatków. 

6. Cena za dostarczone paliwo musi zawierać wszystkie niezbędne składniki związane z 

dostawami, w tym m.in.: koszty transportu, ubezpieczenia i cenę samego paliwa. 

7. Sprzedaż paliwa na rzecz Zamawiającego następować będzie w całym okresie trwania 

umowy z różnicą w cenie od ceny z auto nalewaka PKN ORLEN z dnia zamówienia. 

8. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość paliwa. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymania faktur 

VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 823-000-10-88. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny          

NIP…… ......................  

11. Zapłata należności będzie następować za każdą zrealizowaną dostawę, na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur VAT potwierdzonej podpisanym przez przedstawicieli 

stron protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, określającym ilość dostarczonego 

paliwa.  

12. Płatności za zrealizowane dostawy będą odbywać się w formie przelewu bankowego na 

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,  terminie …..… dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

13. Płatności za zrealizowane dostawy będą odbywać się w formie przelewu bankowego na 

rachunek Wykonawcy nr: ............................................................................., w terminie 14 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

14. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Zamawiający, na podstawie art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), będzie korzystał z mechanizmu podzielonej 

płatności podatku VAT. 

http://www.orlen.pl/
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 8  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 0,5% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie, tj ...................... zł, w formie ........................................  

Kwota będzie przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy 

Zamawiającego, nr rachunku: 26 9221 0000 0011 1722 2000 0020. 

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 na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie           

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

Kary umowne 

§ 9  

1. W przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówionego paliwa Wykonawca zapłaci Zama-

wiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego paliwa, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako termin dostawy. 

2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy paliwo inne, niż 

zamówione. W tym przypadku kara będzie naliczana za każdy dzień do dnia dostarczenia 

paliwa, zgodnego z zamówieniem. 

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może 

żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości brutto umowy, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagro-

dzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. O naliczaniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, określając 

jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności. 

7. Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu 

umowy brutto, o której mowa § 7 ust. 3 umowy. 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

§ 10  

1. Dostawa produktu niezgodnego z ofertą i potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w razie wystąpienia co 

najmniej jednej z poniżej określonych przyczyn: 

1) co najmniej dwukrotne powtórzenie się opóźnienia dostawy paliwa, dłuższe niż 24 

godziny po terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy; 

2) wygaśnięcie lub cofnięcie uprawnień do wykonywania działalności, której prowadzenie 

takich uprawnień wymagają obowiązujące przepisy; 

3. Zamawiający, niezależnie od przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2, może odstąpić od umowy, 



Strona 7 z 8 

 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

4. Odstąpienie od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od daty powzięcia 

informacji o zaistnieniu przesłanki odstąpienia. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

§ 11  

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

1) wartość naliczonych kar umownych osiągnie 20% wartości przedmiotu umowy brutto, o 

której mowa § 7 ust. 3 umowy. 

2) Wykonawca, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia i wyznaczenia mu w tym celu 

dodatkowego terminu, nie zaprzestanie naruszeń umowy; 

3) Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy. 

§ 12  

Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie pozbawia praw Zamawiającego, wynikających         

z udzielonej gwarancji na dostarczone paliwo, praw do żądania kar umownych, odszkodowań 

bądź innych należności związanych z umową. 

Warunki zmiany postanowień umowy 

§ 13  

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności               

i mogą zostać wprowadzone wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy z dnia               

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz opisanych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,                     

w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, w zakresie: 

1) miejsca dostarczania paliwa, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami 

Zamawiającego; 

2) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług i/lub podatku akcyzowego - 

tylko wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia brutto za dostawy zrealizowane po 

dacie wejścia w życie zmiany przepisów wprowadzających nowe stawki podatku/ów; 

3) zmiany sposobu określania ilości dostarczanego paliwa, w przypadku awarii sond 

pomiarowych w zbiornikach Zamawiającego oraz braku legalizowanych urządzeń 

pomiarowych w autocysternie. 

Termin realizacji zamówienia 

§ 14  

Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na 24 kolejne miesiące od dnia 

……………………….. do  dnia ……………………... 

Ochrona danych osobowych 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zachowania w tajemnicy wszelkich in-

formacji o Zamawiającym jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy oraz przestrzegania 

przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, iż będą przetwarzali uzyskane dane osobowe 

wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z rozpo-

rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.           

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

3. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                       

lub naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679             

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego 

Zamawiający zostanie obciążony grzywną lub zobowiązany do wypłaty odszkodowania 

spowoduje, że Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia całej wynikłej w ten sposób 

szkody i poniesionych z tego tytułu strat przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 

Postanowienia końcowe 

§ 16  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą zastosowane przepisy ustawy z dnia           

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy, związane z przedmiotem umowy. 

§ 17  

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający              

i Wykonawca dołożą starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą         

w sposób, o którym mowa powyżej, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18  

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego. 

Załączniki do umowy: 

1. Formularz oferty. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


