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Znak sprawy: CKiW.271.1.2023  

Załącznik nr 4 do SWZ 

 

WZÓR – UMOWA nr … 

 
Umowa została zawarta w dniu .................. . 2023 r. w Gołdapi pomiędzy: Centrum 

Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi, ul. Boczna 5, 19-500 

Gołdap, NIP: 8471443876, REGON: 511283608, reprezentowanym przez Dyrektora – 

Urszulę Jankowską, zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”,  

a firmą:  

…………….. prowadzącą działalność na podstawie wpisu do:  

(Opcjonalnie)  

 Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… 

pod numerem ……….. z siedzibą ………...……, NIP ….………… REGON ……… 

lub  

 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – ……………………… 

(imię i nazwisko przedsiębiorcy, nr i seria dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, NIP, 

PESEL).  

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, którego reprezentuje/ą:………………………. .  

 

W wyniku postępowania nr CKiW.271.1.2023, pn.: Sukcesywny zakup wraz z dostawą oleju 

opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w roku 2023, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych 

o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy, zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna, zgodna z potrzebami Zamawiającego, dostawa 

wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego, producenta ......................, 

w szacunkowej ilości 60,00 m3 do wskazanych lokalizacji.  

2. Olej opałowy zostanie dostarczony do zbiorników w budynku kotłowni w następujących 

lokalizacjach położonych w Gołdapi:  

1) ul. Boczna 5 (5 zbiorników x 2m3)  
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2) ul. Promenada Zdrojowa 7 (4 zbiorniki x 1m3)  

3) ul. Promenada Zdrojowa 16 (3 zbiorniki x 2m3) 

3. Zamawiający przewiduje, zapotrzebowanie na olej opałowy w ilości 60 m3. Niemniej 

jednak, nie jest w stanie precyzyjnie określić ilości jaka zostanie zakupiona, w związku 

z tym zastrzega sobie możliwość zmiany ilości (bez skutków finansowych i prawnych dla 

Zamawiającego) w zakresie ilości zakupionego oleju opałowego w następujący sposób: 

1) zwiększenia ilości dostarczanego oleju opałowego z 60m3 o nie więcej niż 30 % (tj. 

o 21 m3), w przypadku utrzymujących się niskich (minusowych) temperatur na 

zewnątrz oraz większego zapotrzebowania na usługi świadczone w poszczególnych 

obiektach przez CKiW OHP w Gołdapi, 

2) zmniejszenie ilości dostarczanego oleju opałowego do Centrum Kształcenia 

i Wychowania OHP z 60 m3 o nie więcej niż 20 % dostaw, tj. o 12 m3, w przypadku 

sprzyjających warunków atmosferycznych (np.: „łagodna zima”) i obniżenia 

zapotrzebowania na usługi świadczone przez Zamawiającego.  

4. W przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy oleju opałowego 

o którym mowa powyżej, ilość zamówionego oleju zmienia się automatycznie bez 

dodatkowych uzgodnień czy negocjacji (dostosowując umowę do zmienionych 

okoliczności). Zasady określania ceny dostaw, obowiązują dla całego okresu 

obowiązywania umowy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez 

którąkolwiek ze stron. 

5. Zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia szczegółowy opis zamówienia oraz 

wymagania Zamawiającego są wiążące podczas realizacji zamówienia.  

 

§ 2. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że cena jednostkowa za 1 m³ oleju będzie wynikała z ceny netto 

producenta za 1 m³ oleju, aktualnej w dniu dostawy, dostępnej na stronie producenta pod 

adresem:..................., powiększona o stałą marżę lub pomniejszona o stały opust oraz 

powiększona o należny podatek VAT.  

2. Marża/opust od ceny 1 m³ oleju opałowego wynosi ................% i nie podlega zmianie 

w całym okresie obowiązywania umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera całość kosztów dostawy wraz z transportem 

i rozładunkiem oleju opałowego.  
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczoną i odebraną ilość oleju 

opałowego. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez 

Wykonawcę po każdej dostawie.  

 

§ 3. 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym przekazywanie zamówień i reklamacji, 

ze strony Zamawiającego: 

 ......................................., tel. ............................., e-mail: ..............................  

 ......................................., tel. ............................., e-mail: ..............................  

2. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:  

 ......................................., tel. ............................., e-mail: ..............................  

 ......................................., tel. ............................., e-mail: ..............................  

 

§ 4. 

Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 

2023 r. 

§ 5. 

Warunki i zasady realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy spełniający wymogi normy PN-C-

96024:2020-12 oraz określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. 

w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów 

instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy do dostarczania oleju 

opałowego jednego producenta, wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. W czynnościach odbioru ilościowo-jakościowego oleju udział wezmą osoba/osoby 

uprawnione ze strony Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy.  

4. W przypadku braku zastrzeżeń, dostawa zostanie potwierdzona raportem / protokołem 

odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.  

5. W przypadku stwierdzenia różnic w zakresie ilości lub rodzaju dostarczonego oleju 

w stosunku do umowy i/lub złożonego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się 

do uzupełnienia, dostarczenia lub wymiany oleju, przeprowadzonej zgodnie z ust. 13, 
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w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili powiadomienia go przez Zamawiającego 

o zaistniałym fakcie, w sposób zgodny z opisanym w § 8 ust. 1.  

6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania przy każdej dostawie świadectwa 

jakości oleju opałowego.  

7. Brak świadectwa jakości dostarczonego oleju oraz dokumentu przewozowego będzie 

stanowić podstawę do odmowy przyjęcia oleju przez osoby uprawnione.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania dostawy oleju zgodnie z postanowieniami 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą.  

9. Ilości oleju opałowego dla poszczególnych lokalizacji mogą być dowolnie modyfikowane 

w ramach łącznego limitu określonego niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że pojedyncze 

zamówienie do wybranej lokalizacji nie może być mniejsze niż 1 m3.  

10. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do przeprowadzenia badania w celu potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. Próbka oleju zostanie pobrana w momencie dostawy w obecności 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość 

pobrania na życzenie Wykonawcy kontrpróbki w wielkości zapewniającej wykonanie 

powtórnego badania.  

11. Badanie przeprowadzone zostanie przez niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy. 

Wynik analizy wraz z uzasadnieniem sporządzonym na piśmie będzie ostateczny 

i wiążący dla stron.  

12. W przypadku, gdy wynik badania potwierdzi zgodność parametrów oleju z obowiązującą 

normą, koszt badania poniesie Zamawiający.  

13. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego badania stwierdzone zostanie, że 

dostarczony olej jest niezgodny z obowiązującą normą, Zamawiający złoży reklamację 

na podstawie której, Wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany w terminie 2 dni 

roboczych licząc od dnia jej zgłoszenia do:  

1) wypompowania całości oleju znajdującego się w zbiorniku urządzenia grzewczego, 

co zostanie potwierdzone protokołem ze wskazaniem ilości wypompowanego oleju,  

2) oczyszczenia instalacji, m.in. naprawy palnika w zbiorniku urządzenia grzewczego,  

3) dostawy oleju zgodnego z obowiązującą normą w ilości usuniętego oleju, nie 

mniejszej jednak niż ilość dostarczonego oleju z dnia dostawy oleju nienależytej 

jakości.  
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14. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13 

w wymaganym terminie, Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do dezaktywacji i oczyszczenia rozlewisk i wycieków 

oleju, które powstaną z jego winy w trakcie napełniania zbiorników urządzeń grzewczych 

na terenie któregokolwiek z miejsc dostaw.  

16. W przypadku niewykonania czynności, o których mowa w ust. 15, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania wskazanych czynności innemu podmiotowi 

na koszt Wykonawcy.  

 
§ 6. 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję uprawniającą do obrotu paliwami, 

wystawioną zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), posiadającą numer ........., 

ważną do ...........  W przypadku, gdy koncesja utraci ważność w okresie obowiązywania 

umowy, Wykonawca w terminie 30 dni przed upływem jej ważności, zobowiązuje się 

dostarczyć Zamawiającemu kopię nowej koncesji.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada do swojej dyspozycji odpowiedni środek transportu, 

za pomocą którego odbywać się będą dostawy, tj. specjalistyczną autocysternę 

wyposażoną w urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne, tj. 

instalację pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość 

wydanego oleju opałowego w warunkach pomiarowych. Urządzenia te muszą posiadać 

ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar.  

 

§ 7. 

Odpowiedzialność cywilna 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną:  

1) z tytułu wykonywania obowiązków objętych niniejszą umową, jeżeli szkoda wyniknie 

wskutek niewykonania, niewłaściwego lub niezgodnego z umową lub obowiązującymi 

przepisami wykonania tych obowiązków,  

2) za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy i pracowników 

Podwykonawcy oraz inne osoby przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.  
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie lub 

zaginięcie mienia Zamawiającego powstałe podczas trwania umowy, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia mienia podczas 

wykonywania pracy przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek w dacie 

powzięcia wiadomości zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę.  

4. Strony sporządzają protokół szkody, będący podstawą do rozliczenia szkody.  

5. W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie wyznaczonym w protokole 

szkody, Zamawiający według własnego wyboru:  

1) naprawi szkodę i pokryje koszty we własnym zakresie, a następnie dokona 

potrącenia odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury do zapłaty, na co 

Wykonawca wyraża zgodę,  

2) naprawi szkodę i pokryje koszty we własnym zakresie, a następnie będzie dochodził 

zaspokojenia swoich roszczeń z polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy.  

6. W przypadku, gdy na skutek użycia oleju nienależytej jakości nastąpi uszkodzenie 

urządzenia grzewczego, co zostanie potwierdzone wynikiem ekspertyzy zleconej przez 

Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony kosztami związanymi z naprawą lub 

wymianą urządzenia grzewczego, jak również kosztami przeprowadzonej ekspertyzy.  

7. W sprawach spornych, dotyczących przyczyny uszkodzenia urządzenia grzewczego, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego. Sporządzona na piśmie 

przez biegłego opinia będzie ostateczna i wiążąca dla stron.  

8. Jeżeli z opinii biegłego będzie wynikać, że uszkodzenie urządzenia grzewczego zostało 

spowodowane zastosowaniem nienależytej jakości oleju dostarczonego w ramach 

niniejszej umowy, kosztem wydania opinii zostanie obciążony Wykonawca.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

niniejszej umowy. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca nie później niż w dniu 

podpisania umowy zobowiązany jest do złożenia kopii potwierdzonej „za zgodność 

z oryginałem” polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym dowody opłacenia składek.  
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10. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania niniejszej umowy utrzymać ciągłość 

zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do opłacania 

wszystkich należnych składek.  

11. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od daty doręczenia wezwania przedłożyć dowody dotrzymywania 

warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach treści 

umowy ubezpieczenia, w terminie 5 dni roboczych od wejścia zmiany w życie.  

13. Z tytułu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie.  

 
§ 8. 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Zamówienia i reklamacje, w których wskazane zostanie miejsce dostawy oraz ilość 

zamawianego oleju, będą składane każdorazowo telefonicznie i/lub drogą elektroniczną.  

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć olej w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni 

robocze do wskazanych lokalizacji, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 

złożenia zamówienia.  

3. Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy, przez jego pracowników oraz przy 

wykorzystaniu odpowiednich środków transportu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przy każdej dostawie, na żądanie Zamawiającego, okazać 

świadectwo legalizacji, o którym mowa w § 6 ust. 2.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w dniu realizacji dostaw świadectwa jakości 

(orzeczenia laboratoryjnego) stwierdzającego zgodność oleju z obowiązującą normą, oraz 

dokumentu przewozowego zawierającego informacje wymienione w § 9 ust. 1.  

 

§ 9. 

Warunki płatności 

1. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze lub w załączniku do faktury 

i dokumencie przewozowym niżej wymienionych informacji:  

1) ceny netto producenta za 1 m³ lub 1 litr oleju w dniu dostawy,  

2) ceny jednostkowej netto za 1 m³ lub 1 litr oleju z uwzględnieniem marży/opustu, 

której/którego wysokość wskazana została w niniejszej umowie,  
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3) ilości dostarczonego oleju określonej w momencie realizacji dostawy w temperaturze 

rzeczywistej.  

2. W przypadku niezgodności danych, o których mowa w ust. 1, faktura zostanie zwrócona 

Wykonawcy w celu korekty. Termin zapłaty liczony będzie od dnia dostarczenia przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Rozliczenie ilościowe sprzedaży będzie oparte na jednostkach objętościowych 

mierzonych w temperaturze rzeczywistej.  

4. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za zakupiony olej przelewem, na 

wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.  

6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających 

z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie 

w płatności w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 893 z późn. 

zm.).  

§ 10. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do naliczania i obciążania Wykonawcy następującymi karami w wysokości:  

1) 15 000,00 zł w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca,  

2) 15 000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez 

Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,  

3) 1% wartości dostawy w PLN wynikającej z iloczynu ilości niedostarczonego lub 

wadliwie dostarczonego oleju oraz jego ceny – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w dotrzymaniu terminów określonych w § 8 ust. 2, § 5 ust. 5 lub § 5 ust. 13.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie 

przekroczy kwoty 50.000,00 zł.  
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3. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania postanowień umowy.  

4. Kary mają charakter niezależny i mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie.  

5. Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający lub z powodu działania siły wyższej.  

6. W przypadku nałożenia kar umownych, Zamawiający potrąci kary umowne 

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawianych faktur, na co Wykonawca 

wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania 

pisemnego potwierdzenia. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłacenia kar umownych w terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 

wezwania do zapłaty na rachunek wskazany w tym wezwaniu.  

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje utraty prawa przez 

Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kwoty odszkodowania 

uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

§ 11. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku:  

1) opóźnienia w dostawie oleju o 48 godzin w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 8 ust. 2,  

2) co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niespełnienia wymagań jakościowych 

dostarczonego oleju lub różnic w zakresie ilości dostarczonego oleju w stosunku do 

złożonego zamówienia,  

3) niedostarczenia przez Wykonawcę aktualnej koncesji, zgodnie z postanowieniami 

§ 6 ust. 1.  

2. Zamawiający uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

w terminie 30 dni licząc od daty zaistnienia przesłanki odstąpienia.  

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach i na warunkach określonych 

w art. 456 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku ogłoszenia 

upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego 

majątku, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.  

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę będzie wywoływało skutek 

na przyszłość (ex nunc).  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

 
§ 12. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym może powierzyć, zgodnie z ofertą, 

wykonanie części dostaw Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje 

oraz spełniają warunki do ich wykonania.  

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji dostawy Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z Podwykonawcą.  

4. Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej faktury oświadczenia, iż dokonał 

stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawcy za wykonane dostawy oraz oświadczenia 

Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę wynagrodzenia i nie zgłasza roszczeń 

finansowych do Wykonawcy z tytułu świadczonych usług/dostaw.  

5. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest 

obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o kwotę należną 

Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 

Podwykonawcy. Strony ustalają, że w takim przypadku nie będzie to uznawane za 

pozostawanie przez Zamawiającego w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy 

i odsetki za zwłokę w zapłacie Wykonawcy nie należą się.  

6. Wykonanie dostaw przy udziale Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w takim zakresie, 

jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  
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§ 13. 

Rozwiązanie umowy 

1. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przysługuje każdej ze stron w następujących 

przypadkach:  

1) Wykonawcy, gdy:  

a) Zamawiający nie uregulował dwóch, następujących po sobie płatności 

wynikających z faktur VAT, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 5, 

b) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy, np. płatności.  

2) Zamawiającemu, gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia dostaw lub przerwał ich 

wykonywanie i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 umowa rozwiązuje się z dniem doręczenia 

stronie zawiadomienia o podstawach rozwiązania umowy.  

3. W przypadkach rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, wynagrodzenie przysługuje do 

dnia rozwiązania umowy.  

§ 14. 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust. 6.  

2. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:  

1) zmiany podmiotu na rzecz, którego ma być świadczona dostawa lub jej zakresu,  

2) zmiany nazwy, siedziby firmy, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 

3) zmiany przepisów aktów prawnych wymienionych w umowie, a w szczególności ww. 

ustawy,  

4) zmiany sposobu realizacji dostaw oraz pozostałych zobowiązań stron, w następstwie 

siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 

i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu 

zjawisku, co jego następstwom, na które strona nie ma wpływu i której nie można 

przypisać drugiej stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, 

ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, choroba COVID-19, ograniczenia 

z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub 
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rewolucja, atak terrorystyczny; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że 

uniemożliwi którejkolwiek ze stron realizację dostaw bądź pozostałych zobowiązań 

wynikających z umowy, to strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym 

wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie 

będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane w 

terminie 2 dni od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach, 

5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony, 

6) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne 

zdarzenie losowe) reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy stron, 

7)  w przypadku utraty tytułu prawnego do nieruchomości, zmiany sposobu użytkowania 

obiektu, przeprowadzenia zmian organizacyjnych w strukturach Zamawiającego lub 

zmiany sposobu ogrzewania obiektu, co spowoduje konieczność ograniczenia 

dostaw oleju, 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach, gdy 

zaistnieją okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy – Prawo zamówień 

publicznych.  

4. Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż 

zmiany zdefiniowane art. 454 ust. 2 ww. ustawy.  

5. Nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu Prawa zamówień publicznych i nie 

wymagają aneksu do umowy:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  

2) zmiana danych teleadresowych stron,  

3) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami, o których mowa 

w § 3 umowy.  

6. Dla dokonania skutecznej zmiany danych, o których mowa w ust. 5, wystarczającym jest 

pisemne lub mailowe poinformowanie drugiej strony o przedmiotowej zmianie. Zmiana ta 

nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu.  
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§ 15. 

Siła Wyższa 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki działania siły 

wyższej.  

2. Niewykonanie w całości lub części zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy nie 

może być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną 

niewykonania jest siła wyższa.  

3. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, na które strony nie 

mają wpływu i są przez strony niemożliwe do przewidzenia przy podpisywaniu umowy, 

spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, 

mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej, 

strajki generalne bądź branżowe oficjalne uznane przez związki zawodowe, stan 

zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii.  

4. W wypadku powołania się przez stronę na okoliczność zaistnienia siły wyższej terminy 

określone w umowie zostaną przedłużone na pisemny wniosek strony zgłoszony 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni (pięciu) dni od zaistnienia okoliczności siły 

wyższej uniemożliwiającej stronie dotrzymania terminu, o czas trwania zdarzenia 

kwalifikowanego jako siła wyższa.  

5. Warunkiem przedłużenia terminu realizacji umowy jest przedłożenie przez stronę 

dotkniętą wystąpieniem takiej siły, w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia jej zaistnienia, 

dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej, albo zawiadomienia drugiej strony 

w formie pisemnej w terminie 5 (pięciu) dni od jej zaistnienia o zaistnieniu zdarzenia o 

charakterze siły wyższej. Powyższe zawiadomienie winno określać okoliczności 

wystąpienia siły wyższej, jej rodzaj oraz źródło powzięcia informacji o jej charakterze, pod 

warunkiem, że zaistnienie siły wyższej będzie oczywiste i powszechnie znane.  

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, strony 

zobowiązują się do podjęcia działań zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, 

a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
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2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej.  

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy przetwarzane będą dane osobowe, 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej 

„RODO”), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

i innych przepisów prawa w tym zakresie.  

4. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy a treścią 

załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub 

wytworzonych przez strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.  

6. Niniejsza umową strony są prawnie związane od chwili jej podpisania.  

7. Załącznikami do umowy stanowiące jej integralną część są:  

1) SWZ bez załączników – załącznik nr 1.  

2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2. 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


