
 

 

         Załącznik nr 4 do SIWZ

               

(Istotne postanowienia umowy ) 

Umowa nr …../….. 

w zakresie sprzedaży/dostawy paliw    

  

Zawarta w dniu ............................................ w  Raciborzu  pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością z siedzibą 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 0000080696 , posiadającym NIP 639-

000-26-64, REGON 000616132, o kapitale zakładowym 5.904.000,00zł, opłaconym 

w całości., którą reprezentuje: 

- Prezes  Zarządu ....................................................... 

  (który oświadcza, iż jest upoważniony do jednoosobowej reprezentacji Spółki)  

zwana dalej Zamawiającym lub Kupującym 

a 

 ......................................................................................................................................................  

z siedzibą  .....................................................................................................................................  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS............/ wpisaną do ewidencji 

działalności gospodarczej w ……………………. pod numerem ……………… 

posiadającym NIP................................, Regon ..................................... o kapitale zakładowym            

. .....................................................................................................................................................  

którą reprezentują: 

1.  …………….. 

2.  …………….. 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą lub  Dostawcą 

 

PREAMBUŁA 

 

Ponieważ osobę Dostawcy wyłoniono w toku postępowania przewidzianego w ustawie z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz.1843) w ramach przetargu 

nieograniczonego oraz status prawny Dostawcy daje gwarancję należytego wykonania przez 

Dostawcę obowiązków związanych z realizację świadczeń w zakresie sprzedaży/dostawy 



 

 

paliw płynnych, strony zawierają niniejszą umowę. 

 

I  Postanowienia ogólne  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków współpracy handlowej 

stron w zakresie dostaw/sprzedaży Kupującemu przez Dostawcę oleju napędowego  w 

ilości 3.100 m3 (trzy tysiące sto metrów sześciennych) w okresie obowiązywania 

umowy. Dostarczony olej napędowy winien się charakteryzować jakością według Polskiej 

Normy PN-EN 590 oraz wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych  ( załącznik nr 3 – olej napędowy „standardowy” ) Dz. U. z 2015r., poz.1680 z 

późniejszymi zmianami.  

2. Dostawca zapewni Kupującemu w okresie obowiązywania niniejszej umowy stałe 

zaopatrzenie w paliwo poprzez sprzedaż/dostawy tego paliwa na podstawie zamówień 

dokonywanych przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

Obowiązek zachowania tajemnicy 

 

1. Kupujący i Dostawca zobowiązują się do zachowania tajemnicy informacji, co do 

których druga strona zastrzegła wymóg nie ujawniania ich osobom trzecim i/lub 

informacji dotyczących wzajemnej współpracy i postanowień niniejszej umowy, o ile 

ich ujawnienie osobom trzecim mogłoby narazić drugą stronę na straty lub groziłoby 

wyrządzeniem tej stronie poważnej szkody. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy przez Strony zgodnie z postanowieniami ust. 1 

niniejszego paragrafu nie dotyczy ujawniania informacji głównym udziałowcom Stron 

oraz innym podmiotom powiązanym kapitałowo, pośrednio lub bezpośrednio albo 

organizacyjnie ze Stronami, a także konieczności ujawniania informacji zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

3. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowienia § 2. ust. 1. 

umowy Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej 

w wysokości 30.000 zł (trzydzieści tysięcy). 



 

 

4. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 3, nie pokrywają szkody, 

Kupującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.  

             

                    II. Postanowienia dotyczące przedmiotu dostawy - oleju napędowego 

 

§ 3. 

Zamówienia Kupującego 

 

1. Zamówienia Kupującego na paliwo dokonywane będą przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Kupującego w tym zakresie. 

2. Kupujący zobowiązuje się informować na piśmie Dostawcę o osobach uprawnionych 

do składania Zamówień na paliwo, podając imię, nazwisko i stanowisko służbowe 

takiej osoby. W razie ustanowienia limitu dokonywania zamówień przez Kupującego 

obowiązującego daną osobę (np.: w zakresie ilości i/lub wartości zamawianego 

paliwa), Kupujący poinformuje o tym Dostawcę na piśmie, a Dostawca zobowiązuje 

się przestrzegać ustanowionych limitów i nie realizować zamówień złożonych przez 

daną osobę z naruszeniem ustanowionych limitów. 

3. Zamówienia składane będą na piśmie (listem, faksem, pocztą elektroniczną) albo 

ustnie (np. przez telefon) przynajmniej na 2 dni przez terminem jego realizacji. 

W przypadku ustnych zamówień istnieje jednak obowiązek potwierdzenia takiego 

zamówienia faksem z podpisem osoby upoważnionej. Dostawca zobowiązuje się 

niezwłocznie potwierdzić ustnie (np. przez telefon) albo na piśmie (listem, faksem, 

pocztą elektroniczną) fakt przyjęcia takiego zamówienia do realizacji. W przypadku 

ustnych potwierdzeń istnieje jednak obowiązek potwierdzenia takiego zamówienia 

faksem lub pocztą elektroniczną z podpisem osoby upoważnionej.  

4. Potwierdzenie przez Dostawcę zamówienia Kupującego na paliwo będzie 

dokonywane przez osoby uprawnione do reprezentowania w tym zakresie Dostawcy. 

5. Dostawca zobowiązuje się informować na piśmie Kupującego, o osobach 

uprawnionych do potwierdzania przyjęcia zamówień na paliwo złożonych przez 

Kupującego. 

6. Zamówienie Kupującego winno zawierać co najmniej: 

a) rodzaj zamawianego paliwa, 

b) ilość zamawianego paliwa, 

c) termin realizacji dostawy, 



 

 

d) sposób dostawy paliwa (środek transportu), 

e) inne dodatkowe elementy. 

 

§ 4. 

Warunki dostawy 

 

1. Dostawca gwarantuje dostarczanie średnio 65 m3 (sześćdziesiąt pięć metrów 

sześciennych) oleju napędowego miesięcznie. Strony ustalają, iż zapis § 4. ust. 1. 

zdanie 1.  nie stwarza po stronie Dostawcy roszczenia o dostawę takiej ilości paliwa 

w danym miesiącu. 

2. Strony umowy zgodnie dopuszczają możliwość zmiany łącznej ilości dostarczonego 

w okresie obowiązywania umowy paliwa o nie więcej niż  +/- 30 % całości 

zamówienia, o którym mowa w § 1. ust. 1. umowy według decyzji Kupującego. 

W przypadku takiej zmiany Dostawca nie będzie uprawniony do zgłaszania 

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Kupującego.    

3. Dostawy paliwa do kupującego będą realizowane na warunkach „loco siedziba 

Kupującego”. Dostawa winna być realizowana autocysterną z układem pompowym 

i pomiarowym, określającym ilość wydanego paliwa w temperaturze dostawy oraz 

w temperaturze referencyjnej 15° C. 

4. Każda dostawa winna być potwierdzona dokumentem WZ Wykonawcy, który 

powinien zawierać następujące informacje: temperaturę przy załadunku paliwa, ilość 

litrów w temperaturze załadunku i gęstość paliwa w temperaturze załadunku oraz ilość 

litrów w temperaturze referencyjnej 15 C  i gęstość paliwa w temperaturze 15 C. 

5. Ilość dostarczonego jednorazowo paliwa w konkretnym przypadku może odbiegać od 

ilości zamówionej  przez Kupującego maksymalnie o in minus 15 % tejże ilości. 

6. Paliwo winno posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty, których odpisy 

Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć Kupującemu w chwili rozpoczęcia dostaw. 

7. Celem kontroli jakości realizowanych dostaw paliwa strony umowy zastrzegają sobie 

prawo każdorazowego pobierania próbek dostarczonego paliwa, przy czym zostaną 

pobrane i zaplombowane 2 próbki paliwa w sposób określony właściwą Normą przed 

jego rozładunkiem i przelaniem go do zbiorników Kupującego. Jedna z próbek 

pozostaje u Kupującego, druga u Dostawcy. Strony zobowiązują się przechować 

pobrane próbki przez uzgodniony czas tj. 14 dni od dnia ich pobrania. Pobrana próbka 

będzie podlegać ocenie wzrokowej przez Kupującego w celu sprawdzenia, czy paliwo 



 

 

jest klarowne, bez zawiesin i osadów ciał stałych lub wody. Obecność zanieczyszczeń 

stałych lub wody w tej próbce będzie stanowić podstawę do złożenia reklamacji 

jakości i odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa. 

 

§ 5. 

Termin realizacji dostaw 

 

1. Pod warunkiem zachowania przez Kupującego terminu złożenia zamówienia, 

Dostawca gwarantuje pełną jego realizację pod względem ilości, jakości 

i ustalonego terminu. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego paragrafu, w przypadku nie 

zrealizowania przez Dostawcę zamówienia zgodnie z jego warunkami, mimo 

terminowego i prawidłowego złożenia zamówienia przez Kupującego, Dostawca 

zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

zamówionej partii za każdy dzień opóźnienia dostawy. 

3. Kupujący może dochodzić od Dostawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 6. 

Jakość  i  ilość  dostarczonego paliwa. Reklamacje. 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z dostarczeniem Kupującemu paliwa 

w nieodpowiedniej ilości i/lub nieodpowiedniej jakości niezgodnej z normą PN EN 

590 oraz wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  

( załącznik nr 3 – olej napędowy „standardowy” ) Dz. U. z 2015r., poz.1680 z poźn. 

zmianami, winny być zgłaszane do Dostawcy nie później niż na drugi dzień od dnia 

wykrycia wady zakwestionowanej dostawy i muszą być złożone na piśmie. 

2. Utrata uprawnień z tytułu reklamacji może nastąpić, jeżeli Kupujący nie zbada rzeczy 

w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Dostawcy 

o dostrzeżonej wadzie w terminie ustalonym w ust. 1. 

3. Nie udzielenie przez Dostawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację jakościową 

w terminie 3 dni roboczych od jej złożenia traktowane będzie jako uznanie reklamacji 

z zastrzeżeniem, że zgłoszenie przez Dostawcę w tym terminie konieczności 



 

 

przeprowadzenia badań paliwa lub dokonania innych ustaleń nie będzie uważane za 

brak odpowiedzi skutkujący traktowaniem reklamacji za uznaną. 

4. W przypadku sporu co do jakości dostarczonego paliwa, analizę przeprowadzi 

laboratorium akredytowane, wybrane przez strony w terminie 3 dni od dnia zaistnienia 

sporu. Orzeczenie laboratorium sporządzone na piśmie z podaniem uzasadnienia, 

będzie ostateczne i wiążące dla obu stron. Koszt badania laboratoryjnego pokryje 

Dostawca w razie gdy orzeczenie laboratorium potwierdzi wadliwość dostarczonego 

paliwa, w przeciwnym razie koszty te poniesie Kupujący. 

5. Strony wprowadzają zasadę przeprowadzania kontroli ilości dostarczonego paliwa  

poprzez pomiar poziomu cieczy w zbiorniku przed i po rozładunku i dokonaniu 

przeliczeń opartych na właściwej dla danego zbiornika tabeli litrażowania. W sytuacji, 

gdy wynik takiej kontroli będzie odbiegał od ilość wskazanej w dowodzie wydania 

o więcej niż 1% (in minus), lub gdy wskazanie licznika pompy dostawczej cysterny, 

będzie odbiegało o więcej niż 0,6% (in minus), okoliczności takie będą stanowiły 

podstawę do reklamacji ilościowej dostarczonego paliwa, odmowy podpisania 

dokumentu WZ oraz zgłaszania roszczeń odszkodowawczych lub/i kar umownych.  

Reklamacje dotyczące ewentualnych braków ilościowych winny być niezwłocznie, nie 

później niż przed odjazdem dostawczej cysterny, zgłoszone Dostawcy telefonicznie 

lub za pośrednictwem faksu i potwierdzone w formie pisemnej.  

6. W przypadku uznania reklamacji strony każdorazowo ustalać będą sposób jej 

załatwienia w formie uzupełnienia braków ilościowych, obniżenia ceny, usunięcia 

wady lub wymiany dostawy oraz pokrycia związanych z tym kosztów, przy czym 

niezależnie od tych uzgodnień Kupującemu będzie przysługiwało uprawnienie do 

żądania kar umownych w wysokości 20% wartości brutto wadliwie zrealizowanego 

zamówienia. 

7. Złożenie przez Kupującego reklamacji ilościowej lub jakościowej wstrzymuje termin 

zapłaty faktury za paliwo w zakresie będącym przedmiotem reklamacji do chwili 

zakończenia postępowania reklamacyjnego. 

8. Kupujący będzie miał prawo żądać, a Dostawca obowiązek – dostarczyć produkty 

z atestem jakości, posiadające znak bezpieczeństwa, jeżeli taki jest wymagany dla 

dostarczonego produktu, zgodnie z ustawą o badaniach i certyfikatach. 

 

 

 



 

 

§ 7. 

Cena i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że ceną sprzedaży oleju napędowego to cena „loco Kupujący”, 

obowiązująca w dniu odbioru paliwa przez Kupującego od Dostawcy zgodnie 

z aktualnie obowiązującą ceną w firmie PKN ORLEN dla oleju napędowego 

(Ekodiesiel) i wynosi X +/- (plus/minus) …………… zł netto za 1 m3   w  temp. 

Referencyjnej 15C. 

X – oznacza cenę hurtową netto za 1 m3 oleju napędowego w  dniu dostawy według 

cennika dostępnego w formie elektronicznej w Internecie na stronie firmy PKN 

ORLEN  (www.orlen.pl). 

 w razie zaprzestania działalności przez firmę PKN ORLEN cena X będzie ustalana 

na podstawie ceny obowiązującej w innej firmie, której udział w rynku detalicznej 

sprzedaży paliw przekracza 15%; firmę taką strony wskażą wspólnie; w przypadku 

braku zgody stron w tym przedmiocie firmę taką wskaże Kupujący. 

 

2. Na fakturze  należy podać  ilość m3  oleju napędowego w temperaturze   referencyjnej  

15°C.  

3. Zmiana ceny może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany cen producenta firmy 

PKN ORLEN. 

4. Zostaje ustalony limit sprzedanego paliwa, za które Kupujący nie dokonał jeszcze 

zapłaty, do ilości czterech dostaw. Oznacza to, że Dostawca będzie miał prawo 

wstrzymać dostawy zamówionego przez Kupującego paliwa, jeżeli Kupujący nie 

zapłacił łącznie za cztery poprzednie dostawy. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 7 Kupujący zobowiązuje się do zapłaty 

należności za zrealizowaną dostawę przelewem na rachunek Dostawcy Nr 

………………………………… najpóźniej w terminie  30 dni od daty dostarczenia  

faktury Kupującemu. 

6. Płatności będą dokonywane przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, w tym podatek VAT będzie zapłacony jedynie w walucie polskiej na numer 

rachunku bankowego prowadzonego zgodnie z polskim prawem bankowym dla 

waluty polskiej. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku 

bankowego na każdej fakturze. 

http://www.orlen.pl/


 

 

7. Dostawca oświadcza, że wskazany przez niego w Umowie numer rachunku 

bankowego: 

a) jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, 

b) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który 

ma być dokonana płatność Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 

1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Kupującego o tym fakcie w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w Umowie wymaga aneksu do 

Umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy Dostawcy, na który ma być dokonana 

płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, 

Kupujący ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do 

płatności rachunek bankowy Dostawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres 

wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w 

zapłacie. 

9. Dostawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest 

małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy o podatku 

od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się 

niezwłocznie powiadomić o nich Kupującego pod rygorem obciążenia go wszelkimi 

negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. 

10. Dostawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Kupującemu wszelkie negatywne 

konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu ewentualnej utraty przez Kupującego 

prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub 

powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 

96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Kupującego 

odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku 

11. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Dostawca może naliczać ustawowe 

odsetki za zwłokę od daty pisemnego (faksem lub drogą elektroniczną) 

powiadomienia Kupującego o zaleganiu z płatnościami. 

§ 8. 

Wejście w życie i czas obowiązywania umowy 

1. Umowa niniejsza  w zakresie dostawy oleju napędowego zawarta zostaje na okres 

48 miesięcy od dnia podpisania umowy. 



 

 

2. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w razie postawienia Dostawcy w stan likwidacji oraz w przypadku 

zajęcia jego majątku. Dostawcy nie będzie w takim przypadku przysługiwało prawo 

do odszkodowania i/lub rekompensaty albo jakiegokolwiek innego zadośćuczynienia 

z tytułu rozwiązania umowy. Postanowienia ust. 5 będą miały odpowiednie 

zastosowanie. 

3. W przypadku, gdy Dostawca: 

a) uchyla się od wykonania umowy;  

b) realizuje przedmiot umowy odmiennie niż w sposób przewidziany warunkami 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą lub 

warunkami niniejszej umowy, a w szczególności w razie stwierdzenia wad 

ilościowych i/lub jakościowych w dwóch lub więcej realizowanych dostawach 

i/lub w razie opóźnienia Dostawcy w realizacji dwóch lub więcej zamówień 

z przyczyn innych niż siła wyższa i niż przyczyny dotyczące Kupującego. 

Kupującemu będzie przysługiwało prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, z zachowaniem prawa do roszczeń odszkodowawczych oraz 

kar umownych. W takich przypadkach Dostawcy nie będzie przysługiwało prawo 

do odszkodowania i/lub rekompensaty albo jakiegokolwiek innego 

zadośćuczynienia z tytułu rozwiązania umowy. Postanowienia ust. 5 będą miały 

odpowiednie zastosowanie. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do roszczeń odszkodowawczych oraz kar 

umownych, w sytuacji gdy  Dostawca: 

a) utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności; 

b) dopuścił się uchybień w zakresie regulacji prawnych, które spowodowały 

konieczność zamknięcia lub/i ograniczenia działalności Kupującego, bądź pomimo 

pisemnych zaleceń pokontrolnych nie przeprowadza w określonym terminie 

czynności pokontrolnych; 

c) mimo pisemnych upomnień Zamawiającego, nadal w sposób rażący narusza inne 

postanowienia niniejszej Umowy lub wykonuje przedmiot umowy w sposób 

niezgodny z warunkami umowy lub warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia bądź oferty. Postanowienia ust. 5 będą miały odpowiednie zastosowanie. 

5. Rozwiązanie umowy nie narusza zobowiązań powstałych w jej ramach przed dniem 

jej rozwiązania, z zastrzeżeniem, że wzajemne należności i zobowiązania finansowe 



 

 

stron, stają się natychmiast wymagalne, a zamówienia, niezależnie od uzgodnionego 

terminu realizacji winny być zrealizowane przed ukończeniem umowy. 

6. W razie niewykonania zobowiązań umowy przez okres dłuższy niż 30 dni w związku 

z zaistnieniem siły wyższej, druga strona może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, bez prawa drugiej strony do żądania odszkodowania i/lub 

rekompensaty albo jakiegokolwiek innego zadośćuczynienia z tytułu rozwiązania 

umowy. Postanowienia ust. 5 będą miały odpowiednie zastosowanie.  

7. Jednocześnie Dostawca oświadcza, że jest świadomy komplikacji, które wiążą się z 

ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skutków z tym 

związanych, jednakże przewidując termin realizacji uwzględnił te komplikacje.  

8. Strony zakładają, że czas trwania umowy może być krótszy niż cztery lata. Nastąpi to 

w sytuacji, gdy Kupujący zakupi 3.100 m3 oleju napędowego przed upływem 4 lat 

obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 4. ust. 2. umowy. 

9. W przypadku upływu czteroletniego okresu obowiązywania umowy umowa ulegnie 

rozwiązaniu niezależnie od okoliczności niewykorzystania przez Kupującego 3.100 

m3 paliwa. W takim przypadku Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

odszkodowanie od Kupującego, z zastrzeżeniem § 4. ust. 2. umowy. 

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9. 

Kary umowne - pozostałe  postanowienia 

 

1. Dostawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

3.100m3 oleju napędowego w cenie obowiązującej w dacie wyznaczonej jako dzień 

podpisania umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn nie dotyczących 

Kupującego, za rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn nie 

dotyczących Kupującego, za wypowiedzenie umowy z przyczyn nie dotyczących 

Kupującego bądź faktycznego zaprzestania realizacji umowy z przyczyn nie 

dotyczących Kupującego. Kara umowna będzie należna Kupującemu niezależnie od 

rodzaju przyczyn dotyczących Dostawcy, które spowodowały odstąpienie, 



 

 

rozwiązanie, wypowiedzenie umowy bądź zaprzestanie jej realizacji. 

2. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie, nie pokryją szkody, bądź 

w przypadku wystąpienia szkody z przyczyn nie wymienionych w umowie, 

Kupującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Kupującego obowiązkiem zapłaty kary 

administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej, itp., ze względu na niewykonanie bądź 

nienależyte wykonanie zobowiązania przez Dostawcę bądź pozostającej w związku tą 

okolicznością, Dostawca zobowiązuje się przekazać Kupującemu sumę 

odpowiadającą kwocie nałożonej kary. 

4. Niezależnie od zapisów powyższych Dostawca na podstawie art. 473 kc, zobowiązuje 

się do naprawienia szkody powstałej w przypadku niewykonania bądź zaprzestania 

realizacji umowy z przyczyn nie dotyczących Kupującego – na skutek odstąpienia, 

rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy przez Kupującego bądź Dostawcę, także 

w przypadku wystąpienia po stronie Dostawcy ważnej przyczyny uzasadniającej 

odstąpienie, rozwiązanie bądź wypowiedzenie, i to niezależnie od rodzaju ważnej 

przyczyny dotyczącej Dostawcy. 

5. Dostawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim 

w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Dostawca 

odpowiada, w szczególności za wszystkie szkody wynikające z realizacji niniejszej 

umowy, w tym za narażenie bądź spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na 

zdrowiu osób trzecich. 

 

 § 10. 

                Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i zgodności z regulacjami Prawa zamówień publicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych względnie innych regulacji prawnych 

właściwych ze względu na przedmiot umowy. 



 

 

3. Kupujący przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, którego wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia 

podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt.7 Prawa zamówień 

publicznych. 

4. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie 

właściwy miejscowo Sąd Gospodarczy dla siedziby Kupującego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. Niniejsza umowa obejmuje zrozumienie całokształtu wzajemnych praw i obowiązków 

obu stron w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Nagłówki zamieszczone w niniejszej umowie stanowią jedynie udogodnienie dla stron i 

nie maja wpływu na jej konstrukcję i interpretację. 

8. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej 

umowy za niezgodne z prawem polskim i uznania tegoż sformułowania lub 

postanowienia na nieważne i nieskuteczne, strony zobowiązują się nadać temuż 

sformułowaniu lub postanowieniu znaczenie najbardziej zbliżone do jego pierwotnego 

znaczenia. 

9. W sytuacji, gdy wyłoniony w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawca, prowadzący działalność jako osoba fizyczna jest osobą zamężną/żonatą, 

małżonek tej osoby wyraża zgodę na zawarcie niniejszej umowy poprzez złożenie 

odpowiedniego oświadczenia. Brak takiego poświadczenia stanowi naruszenie umowy 

przez Dostawcę, skutkujące uprawnieniem do złożenia oświadczenia o jej rozwiązaniu ze 

skutkiem natychmiastowym z zachowaniem uprawnienia do dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych i kar umownych. 

 

§ 12 

Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) , informujemy, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej   

w Raciborzu Sp.  z o.o  kod pocztowy: 47-400, adres e-mail: sekretariat@pksraciborz.pl 

tel. 32 415 33 80 

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a RODO  
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w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowski adres e-mail: 

nowator@nowator.edu.pl , tel. 32 331 48 08. 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 

Prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich 

sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem       

ust.3,jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz 

prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych 

osobowych  - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody będzie skutkować 

zaprzestaniem dalszego przetwarzania, natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Informujemy ponadto, że dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

§ 13 

Zmiany do umowy. 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z 

okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamówień 

publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2019r poz. 1843). 

2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w 

następujących okolicznościach:  

a)  konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów 

prawa,  

b)  zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub akcyzy. 

c)  zmiany nazwy handlowej ofertowanego paliwa pod warunkiem, że zmiana ta dotyczy 

samej nazwy a nie parametrów oferowanego paliwa, 
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d) zmiana parametrów jakościowych dla paliw ciekłych wprowadzonych właściwym 

rozporządzeniem  

e) jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których 

przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego 

wynagrodzenia. 

4. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian będą 

opisane w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół 

konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający/ Kupujący:     Wykonawca/Dostawca 

 

………………………………    ………………………………. 

 

 

         


