
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy 

UMOWA Nr ........./2020  
(projekt niniejszy jest wzorem umowy zawierającym istotne dla stron 

 postanowienia w znaczeniu art. 36 ust. 1, pkt 16 ustawy „Pzp”) 

 

 

zawarta w dniu ..................................2020 r. pomiędzy:  

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego z siedzibą w Gołotczyźnie: 

ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk 

NIP 566-13-62-719 ;   REGON: 000861877 

reprezentowanym przez: 

…………………./..…..…....…..…………... -  Dyrektora Szkoły 

przy kontrasygnacie …………………... – Główna Księgowa  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

Firmą: ......... 

z siedzibą: ............ 

wpisaną do....................................... 

NIP .........    REGON .......... 

reprezentowaną przez: 

p. .................................................. 

zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą”. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 i przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1843 z późn. zmianami), została zawarta umowa następującej treści.  

 

§ 1  
Zamawiający zamawia a Dostawca przyjmuje do wykonania zadanie pn : „sukcesywna dostawa oleju    

opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w 
Gołotczyźnie w roku 2021 ”. 

 
§ 2  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa do Zamawiającego oleju opałowego 

lekkiego, za pomocą autocysterny wyposażonej w urządzenia do przeładunku materiałów 

niebezpiecznych   na odległość co najmniej 30 m i legalizowany przepływomierz, okresowo, według 

żądanej przez Zamawiającego ilości, najpóźniej ………………. dnia roboczego od telefonicznego 

zgłoszenia zamówienia. 

2. Szacunkowa ilość oleju opałowego jaką Zamawiający zamierza zakupić w czasie trwania umowy               

(w roku 2021) wynosi 130 000 litrów. 

3.  Ilość oleju określona przez Zamawiającego ma charakter szacunkowy, jest wielkością orientacyjną, 

przyjętą w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zamówienia oleju  w podanej ilości. W zależności od bieżących 

potrzeb Zamawiającego, zastrzega się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie 

ilościowym na zasadzie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Dostawcy nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zakupienia mniejszej niż przewidywana ilość oleju. 



Zamawiający zapłaci za faktycznie zakupiony olej.  Zamawiający zastrzega, że realizacja prawa 

opcji do zwiększonego lub zmniejszonego zakresu zamówienia uzależniona będzie od okoliczności 

niezależnych od zamawiającego i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie 

musi on skorzystać. 

4. Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż i  dostawę do Zamawiającego 

powtarzających się okresowo, zgodnie z wyborem Zamawiającego, określonych ilości oleju 

opałowego lekkiego (w ilościach od 4 tys. litrów do 20 -25 tys. litrów jednorazowo). 

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej niżej podane parametry jakościowe: 

 Gęstość w 15ºC, max, kg/m3  860 

 Wartość opałowa, min, MJ/kg  42,6 

 Temperatura zapłonu, min, ºC  56-65 

 Temperatura płynięcia, max, °C  -20 

 Zawartość siarki, max, % ( m/m ) 0,10 

 Barwa  Czerwona 

 Zawartość zanieczyszczeń stałych, mg/kg (max) 6,50. 

6. Przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości, odpowiadać pod względem jakościowym PN 

przenoszącym europejskie normy zharmonizowane oraz musi posiadać wymagane przepisami 

aprobaty, atesty i   certyfikaty. 

7. Dostawca do każdej partii dostarczonego do Zamawiającego towaru załączy świadectwo jakości 

wystawione przez producenta oleju opałowego lekkiego. Zamawiający traktować to będzie jako 

deklarację ze strony Dostawcy iż dostarczony towar odpowiada zawartym tam parametrom. 

8. Każdy Dostawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

prawidłowego przygotowania oferty, łącznie z dokonaniem wizji lokalnej celem rozpoznania 

sposobu realizacji zamówienia. 

9. Wykonawca dostarczy olej opałowy w godzinach 8:00 – 16:00, w czasie ................ (wskazane 

zostanie w ofercie) dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości każdej z poszczególnych dostaw i w razie 

uzasadnionego zakwestionowania jej jakości, Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej 

dostawy w ciągu dwóch dni oraz usunięcia na własny koszt szkód wynikających z tego tytułu. 

11. Na każde żądanie Zamawiającego zostaną pobrane próbki   bezpośrednio ze wszystkich komór 

cysterny przed ich zlaniem do zbiorników Zamawiającego, w pojemniki dostarczone przez 

Dostawcę, a następnie zostaną zaplombowane w obecności przedstawiciela Dostawcy (kierowca). 

Podstawą reklamacji jakości będzie badanie tych próbek. Koszty badań poniesie: 

1) Dostawca, gdy badana próbka nie będzie spełniać wymagań jakości, 

2) Zamawiający, gdy badana próbka będzie spełniać wymagania jakości. 

 
§ 3 

Dostawca       zobowiązuje       się       rozpocząć       realizację       przedmiotu       zamówienia,       według       potrzeb 

Zamawiającego, od dnia podpisania umowy. 

1) Na każdej fakturze, za daną partię   dostarczonego do Zamawiającego oleju opałowego 

lekkiego, oprócz   innych   danych,   Dostawca   umieści   pełną   nazwę   handlową      nadaną   przez   

producenta towaru.  

2) Do faktury załączy „Świadectwo jakości” wystawione przez producenta na daną partię towaru, 

o ile nie zostało przekazane podczas dostawy. 

3) Do faktury załączy również wydruk ze strony internetowej producenta oleju opałowego 



lekkiego, zawierający   cenę   na   dzień,   w   którym   zrealizuje   zamówioną   partię   towaru,   

potwierdzony   za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Dostawcy. 

4) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, który musi 

odpowiadać co najmniej parametrom zawartym w SIWZ i w „Świadectwie jakości”). 

5) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny rozładunek we wskazane miejsce, 

zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy w tym zakresie. 

§ 4.  
Dostawy objęte niniejszą umową Dostawca zobowiązuje się wykonywać własnymi siłami. 

(odpowiednio przy udziale podwykonawców, w zależności złożonej oferty). 

§ 5. 

Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w następującym okresie - od dnia 

01.01.2021  do dnia 31.12.2021 roku. 

§ 6.  

1. Dostawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto za każdą zrealizowaną 

dostawę oleju opałowego lekkiego. Podstawą ustalenia ilości dostarczonego oleju opałowego 

lekkiego będzie wskazanie zalegalizowanego przepływomierza (jednostka miary: litr). Pomiar 

następować będzie w temperaturze rzeczywistej dostarczonej partii oleju opałowego lekkiego. 

Wartość wynagrodzenia za dostarczoną partię towaru ustalona zostanie na zasadach określonych                

w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy z dnia, które stanowią integralną część niniejszej umowy.  

2. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usługi i jest uprawniony 

do wystawienia faktury. Należność Dostawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem w 

terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT, z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (splitpayment). W przypadku wskazania przez Dostawcę 

niewłaściwego rachunku bankowego w fakturze skutkującego zwrotem dokonanej płatności na 

rachunek Zamawiającego, Zamawiający   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   wszelkie   skutki   z   tego   

wynikające w tym   skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur. 

3. Upust/marża w wysokości ....……… zł liczona od ceny netto za 1 litr oleju ma charakter stały i 

obwiązuje przez cały okres trwania umowy. 

4. Szacowana wartość umowy nie przekroczy kwoty    ............. z ł brutto 

(słownie:........................................................................). 

 

§ 7. 

1. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia O.C. i z tytułu szkód, 

które  mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi podczas realizowania zadania na czas 

obowiązywania umowy. 

2. Dostawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich                        

z powodu   ewentualnych   szkód i strat związanych i wynikłych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 

§ 8.  (kary umowne) 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii towaru w wysokości 0,5% należnego 

wynagrodzenia brutto, za zamówioną partię towaru, naliczanego za każdy dzień spóźnienia, 

licząc od upływu terminu umownego określonego w § 2 ust. 9 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zobowiązuje się 



on do  zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy. 

2. W przypadku nieterminowego uiszczania należności za olej Dostawca będzie naliczał odsetki 

ustawowe. W przypadku zalegania z opłatami Dostawca uprawniony jest do wstrzymania 

sprzedaży oleju, do czasu uregulowania należności. Dostawca powiadomi Zamawiającego o 

wykonaniu uprawnienia na piśmie, wzywając jednocześnie do zapłaty w wyznaczonym terminie. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 
   umownego, z zastrzeżeniem zakazu potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek  
   niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Dostawcy lub z innych jego  
   wierzytelności a także zakazu zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
   – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19,  
   i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni o ile zdarzenie, w związku z  

   którym zastrzeżono tę karę nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo  

   stanu epidemii. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości  

    poniesionej szkody. 

§ 9.  (odstąpienie od umowy) 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                          

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

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Dostawcy, jeżeli: 

1) zostanie ogłoszona upadłość Dostawcy lub rozwiązanie firmy; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy; 

3) Dostawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w wyznaczonym terminie; 

4) Dostawca realizuje umowę w sposób niezgodny z ofertę lub niniejszą umową; 

5) Dostawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy (jeżeli nie 

wynika to z treści złożonej oferty i zawartej umowy). 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia, w terminie 30 dni od powzięcia ww. informacji oraz powinno zawierać uzasadnienie.  

- § 8 ust. 1, pkt 2 stosuje się odpowiednio.  

4.   W przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpi z winy Zamawiającego, Dostawcy przysługuje 

wyłącznie prawo do wynagrodzenia należnego za wykonaną część umowy. 

§ 11. (zmiana umowy) 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony umowy przewidują 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w 
następujących przypadkach: 

1) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 
     niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych 
     okoliczności, 
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 
3) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki  
     i kwoty podatku  VAT. 

3.  Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Dostawca, jak i Zamawiający. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

     zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 



§ 12  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych a w sprawach tam nie uregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13.  

1. Dostawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych 

skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia oraz względem podwykonawców przewidziany 

w przepisach art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane 

dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia oraz 

podwykonawców, że ich dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym  

z realizacją niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone                    

w przepisach 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi 

na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Dostawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie               

z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

4. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Dostawcy dane osobowe, tj. dane osób 

wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy, wskazanych w niniejszej 

umowie do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

5. Dostawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych 

osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób - pracowników 

Zamawiającego - w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów oraz adresów mailowych, 

wyłącznie w/w celu realizacji Umowy. 

6. Dostawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej 

Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych                              

i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz 

wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.  

7. Dostawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

8. Dostawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

9. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, 

danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym 

podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania 

Umowy, jak i po jej ustaniu. 



10. Dostawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie                  

w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

11. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 10, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie 

zostały nałożone na Dostawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji 

ochrony powierzonych danych osobowych. 

12. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

13. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Dostawcę prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego, któremu podlega Dostawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania Dostawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 

zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

14. Dostawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią 

Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych osobom nieupoważnionym. 

15. Zamawiający zobowiązuje Dostawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia 

poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie                       

to powinno być dokonane w formie pisemnej lub mailowej.  

16. Dostawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dostawca 

zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień 

stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie 

regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania,                                     

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Dostawca powiadomi Zamawiającego pisemne                       

o fakcie usunięcia danych. 

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Dostawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

§ 14. 

Ewentualne   spory   powstałe   w   związku   z   realizacją   przedmiotu   umowy   będą   rozstrzygane   przez   

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 

15. Integralną część umowy stanowią: 

1) Oferta Dostawcy – Załącznik Nr 1, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

5. Wydruk ceny ze strony internetowej   producenta, zaoferowanego oleju opałowego lekkiego, 

z dnia .....................12.2020 r. (podpisany za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela Dostawcy). 

§ 16.  

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest 



przeznaczony dla Dostawcy a dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         DOSTAWCA 

 

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego:  

 


