
   

 

 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o. o. 
15-399 Białystok, ul. Składowa 7 

 

 

Załącznik do SIWZ Nr 14 
 
U M O W A  -  wzór 
zawarta dnia ...............2021 r. w Białymstoku pomiędzy: 
 
Komunalnym Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy 
ul. Składowej 7, 15-399 Białystok, spółką wpisaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonow w Białymstoku w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze 
Przedsiębiorców pod nr KRS 0000097195,  REGON 050016545,  NIP 542 – 020 – 65 – 96, BDO: 
000008349, kapitał zakładowy 17 647 000,0 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy                        
w rozumieniu przepisów art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 
reprezentowanym przez: 
 
 
1. Cezarego Zajkowskiego - Prezesa Zarządu 
2. Ignacego Andrukiewicza - Wiceprezesa Zarządu 
 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a 
 
 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................wpisanym...........
........................................................................................................................................................ 
 
pod nr ........................................; o kapitale NIP ………………………………….. 
REGON ......................................... reprezentowanym przez: 
 
 
1.  ............................................................................. 
2.  ............................................................................. 
 
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą". 
 
 
Rezultatem złożenia przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie 
publiczne Nr KPK/ZP/ON/78/21, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami. Tryb postępowania wybrano na podstawie art. 3 ust. 2 w związku z art. 
5, ust 4, ust. 1 P z p., na „Dostawy oleju napędowego transportem wykonawcy” i jej wyboru 
przez Zamawiającego jest podpisanie umowy o następującej treści: 
 



   

 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
1) Ustalanie zasad dostawy oleju napędowego standardowego przeznaczonego do napędu 

silników wysokoprężnych w autobusach komunikacji miejskiej, w ilościach hurtowych i 
jakości określonej wzorcowymi parametrami w załączniku nr 3 do Rozporządzenia M.G z dn. 
09.10.2015r (Dz. U. z 2015r poz. 1680.). Dostawy obejmą olej napędowy (dalej zwany ON) 
standardowy i o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w ilościach: 

- okres letni    - 2 250 000 l, 
- okresy przejściowe    – 700 000  l, 
- okres zimowy   – 150 000 l. 

Łączna ilość kupowanego ON wyniesie 3 100 000 l. 
2) warunki odbioru dostarczonego do siedziby Zamawiającego produktu, 
3) sposób rozliczenia finansowego za dostarczony produkt. 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać standardowy ON w odmianie odpowiedniej dla danej pory 
roku, zapewniając spełnienie przez dostarczane paliwo odpowiednich własności 
niskotemperaturowych, a w szczególności odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego 
filtra  (CFPP). Gdy w okresie realizacji zamówienia (w okresie zimowym) wystąpią spadki 
temperatury poniżej minus 20 o C , Wykonawca będzie zobowiązany na pisemne zlecenie 
Zamawiającego dostarczać ON o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (o 
temp. blokowania CFPP - -32 oC). Ewentualne zamówienia tego paliwa nie będą wyższe niż   
150 tys. l w okresie umownym i wchodzą w zakres ilości paliwa na okres zimowy. 

3.  W terminie do dnia 31.08.2022 Zamawiający uprawniony jest ograniczyć zakres zamówienia 
o nie więcej niż  25% zakontraktowanej dostawy. 
4. W związku z ograniczeniem zamówienia, o którym mowa w ust. 3., Wykonawcy nie 

przysługują 
żadne roszczenia , w tym w szczególności Wykonawca nie może żądać odbioru  paliwa, zapłaty 

ceny oraz naprawienia szkody. 
 
 
§ 2 
1. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie opłaconej i aktualnej na dzień 

podpisania umowy, koncesji na obrót i produkcję*paliwami płynnymi, wydanej na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10.04.1997r  - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z. 2012r, poz. 
1059 ze zm.), z terminem ważności do dnia ……………. . 

Przed datą upływu ważności koncesji Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia. O tym 
fakcie Wykonawca powiadomi Zamawiającego, informując o nowym terminie ważności 
koncesji./* 

W przypadku cofnięcia koncesji przez organ wydający, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, informując o dacie wygaśnięcia 
uprawnień do obrotu paliwami. 

 
2. Zamawiający może od umowy odstąpić bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych                                     

i finansowych dla Zamawiającego w terminie 30 dni od dat powzięcia informacji o tym fakcie. 
 
3. Dostarczany olej napędowy będzie pochodzić z bieżącej produkcji, będzie czysty 

mikrobiologicznie oraz odporny na ewentualne skażenia biologiczne, w całym łańcuchu 
dystrybucji oraz w instalacji paliwowej autobusów. 

 
 



   

 

4. Zgodnie ze złożoną ofertą dostawy paliwa określone niniejszą umową będą wykonywane 
samodzielnie przez Wykonawcę*/ z udziałem podwykonawcy:……………………………………., 
którego zadaniem będzie transport powierzonego paliwa/*. Za działania podwykonawcy 
Wykonawca odpowiada jak za działania własne/*. 

5.  Realizując zamówienie Wykonawca będzie/* nie będzie/* polegał na zdolnościach: 
technicznej/*,zawodowej/*, środkach finansowych/* podmiotów trzecich. 
6. ON będzie transportowany sprawnymi technicznie, z zabezpieczonymi zbiornikami cysterny 

przed dostępem osób trzecich i dopuszczonymi do przewozu substancji niebezpiecznych 
środkami transportu Wykonawcy/*podwykonawcy …………………………./*, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. 

1) Cysterny wykorzystywane do dostaw ON będą wyposażone w odmierzacze paliw ciekłych, 
posiadające aktualne świadectwa ich legalizacji metrologicznej wydanych przez właściwy 
Obwodowy Urząd Miar. Odmierzacze będą posiadały funkcje drukowania lub będą podłączone 
do drukarki umożliwiającej wydruk rejestrowanych parametrów (minimum: ilość 
odmierzonego paliwa w temperaturze rzeczywistej, jego temperaturę). 
2) Kierowca dostarczający ON będzie posiadał aktualne w dniu dostawy świadectwo legalizacji 
odmierzacza i na żądanie przedstawiciela Zamawiającego będzie zobowiązany je okazać. 

3) Rozwiązania techniczne urządzenia spustu paliwa z cysterny umożliwią spust paliwa z każdej 
komory oddzielnie. 
7. Zamówienie ze strony Wykonawcy będą realizować pracownicy posiadający uprawnienia do 

pracy z substancjami niebezpiecznymi ( kierowcy) i inni doświadczeni przy dystrybucji paliw 
pracownicy. 

8. Wskazany w dowodzie wydania paliwa kierowca jest osobą upoważnioną i reprezentującą 
Wykonawcę w czynności przekazania dostarczonego ON. 

 
 
§ 3 
 
1. Wykonawca będzie dostarczał autocysternami samochodowymi zamówiony ON na stację 

paliw Zamawiającego, znajdującą się w Białymstoku przy ul. Składowej 7, gdzie nastąpi jego 
odbiór przez zespół, w skład którego wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego i osoba 
dostarczająca olej napędowy jako reprezentant Wykonawcy. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania się 
jako dostawca/*i przewoźnik/* w rejestrze prowadzonym przez Krajową Administrację 
Skarbową –zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017r  - O systemie monitorowania 
drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017r poz. 708) celem zgłaszania i otrzymania nr 
referencyjnego każdego przewozu drogowego paliw związanych z realizacją zamówienia. 

3. Wykonawca dostarczając zamówiny olej napędowy przekaże Zamawiającemu otrzymany z 
rejestru, o którym mowa w ust.2, unikatowy numer referencyjny dla określonego przewozu 
oleju napędowego dostarczanego Zamawiającemu. Wskazane jest przesłanie 
Zamawiającemu tego numeru drogą elektroniczną  na adres e-mail ……….lub najpóźniej z 
dokumentami dostawy pracownikowi odbierającemu dostawę. 

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2 jest zarejestrowany 
w rejestrze jako odbiorca. 

5. Po zakończeniu odbioru dostarczonego paliwa upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
potwierdzi w dniu dostawy a najpóźniej w następnym dniu po dostawie w Krajowej 

Administracji Skarbowej fakt odbioru dostarczonej ilości paliwa, zawiadamiając 
jednocześnie o tym Wykonawcę. 

 



   

 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia : 
a) swobodnego dostępu autocysterny do zbiorników magazynowych bez żadnych utrudnień, 
b) bezpiecznych warunków rozładunku autocysterny, 
c) obecności swego przedstawiciela przez cały czas rozładunku, 
d) niezwłocznego odebrania zamówionego paliwa w uzgodnionym terminie, jeśli będzie 

spełniało warunki określone w umowie. 
7. Osobą upoważnioną i reprezentującą Zamawiającego do wykonania czynności odbioru 

dostarczonego ON jest pracownik magazynu wykonujący obowiązki służbowe w chwili 
dostawy. 

 
§ 4 
 
1. Wykonawca będzie dostarczał ON w godz. 6.00 – 15.00, w dniu  niebędącym dniem wolnym 

od pracy ani sobotą, wskazanym w zamówieniu złożonym pisemnie przez Zamawiającego. 
1) Zamówienia będą przesłane faksem lub emailem: na nr faksu: ………….., adres email 

…………………………….  w ilości min. 30 000 l w jednej dostawie. Zamawiający przewiduje 7 – 9 
dostaw ON w miesiącu. 

2) Zamówienie będzie składane z dwudniowym wyprzedzeniem – nie później niż do godz. 14.00 
w drugim dniu poprzedzającym datę planowanej dostawy (z zastrzeżeniem zamówień na 
paliwo o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych). Wykonawca będzie 
zobowiązany potwierdzić e-mailem wpłynięcie zamówienia. O każdej zmianie ilości 
zamawianego paliwa Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
jednak niż do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dostawę. Zamówienie złożone po godz. 
14.00 traktowane będzie, jako zamówienie złożone następnego dnia roboczego o godz. 
7.00. 

3) Wykonawca niezwłocznie potwierdzi faksem lub emailem na faks o nr 85 7423231; adres 
email ………………………..……… - fakt otrzymania zamówienia. 

4) Preferowana forma komunikacji – droga elektroniczna 
5) Dostawa mniejszych ilości ON niż określone w ust. 1 pkt 1 będzie uznana za niezgodną z 
zamówieniem i może być podstawą nałożenia kary umownej za nieterminową dostawę. Nie 

dotyczy to sytuacji wyjątkowej, gdy dostawa mniejszej ilości została uzgodniona z 
Zamawiającym. 

6) W przypadku niedostarczenia ON zgodnego z zamówieniem i umową w pierwszym dniu po 
dacie wskazanej przez Zamawiającego w pisemnym zamówieniu, Zamawiający może zakupić 
ON u innego dostawcy. Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany– do zapłaty kary 
umownej oraz zwrotu  Zamawiającemu różnicy kosztów zakupu paliwa, wynikającej z 
zapłaconej ceny a ceną jaką zapłaciłby Zamawiający gdyby Wykonawca dostarczył ON w 
terminie. Zapłata powyższej kwoty nastąpi  w terminie 14 dni od daty przesłania przez 
Zamawiającego z tego tytułu faktury VAT, bez konieczności dodatkowego wezwania 
Wykonawcy do zapłaty. 

 
7) ON standardowy spełniający minimum parametry określone w § 1, ust.1 pkt 1, o nazwie 
handlowej : 
…………………………………. jest produkowany przez …………………………………(nazwa, NIP  producenta) 

i będzie dostarczany bezpośrednio z jego magazynów zlokalizowanych w     
miejscowości…………………………….../*będzie kupowany od autoryzowanego przez 
producenta*/ nie posiadającego autoryzacji producenta*/ -dostawcy 
…………………………………(nazwa i dane adresowe dostawcy)  posiadającego magazyny w 
miejscowości: …………………………….. ./* 

mailto:magazynkpk@wp.pl


   

 

będzie dostarczany z magazynów Wykonawcy zlokalizowanych w miejscowości: …………………/* 
8) ON o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych spełniający minimum parametry 
określone w § 1, ust. pkt 1, o nazwie handlowej :    …………………………………. jest produkowany 

przez …………………………………(nazwa i NIP producenta) i będzie dostarczany bezpośrednio z 
jego magazynów zlokalizowanych w miejscowości…………………………….../* będzie kupowany od 
autoryzowanego przez producenta*/ nie posiadającego autoryzacji producenta*/ -dostawcy 
…………………………………(nazwa i dane adresowe dostawcy)  posiadającego magazyny w 
miejscowości: …………………………….. . 

będzie dostarczany z magazynów Wykonawcy zlokalizowanych w miejscowości: …………………/* 
9) Wykonawca zobowiązuje się do zakupu oleju napędowego na potrzeby realizacji niniejszej 
umowy 
wyłącznie od rzetelnych dostawców.  
 
2. Wykonawca zobowiązany jest przy każdej dostawie ON przekazać orzeczenie laboratoryjne 

(świadectwo jakości) sporządzone przez uprawnione laboratorium (akredytowane przez 
Polskie Centrum Akredytacji) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i 
oryginał dowodu wydania paliwa z magazynu. 

Dostarczone z dostawą paliwa orzeczenie laboratoryjne winno być wydane dla próbki oleju 
napędowego dostarczonej do laboratorium nie wcześniej niż 7 dni przed datą dostawy paliwa 
do Zamawiającego i musi dotyczyć aktualnej dostawy oraz musi zawierać co najmniej niżej 
wymienione wyniki badań, wykonane zgodnie z normami określonymi w normie PN - EN 590 
(paliwa do pojazdów samochodowych …): 

- indeks cetanowy, 
- liczbę cetanową, 
- gęstość w temperaturze 15 oC. 
- zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 
- zawartość siarki, 
- temperaturę zapłonu, 
- zawartość wody, 
- zawartość zanieczyszczeń, 
- smarność skorygowaną w temp. 60 oC, 
- lepkość w temp. 40 oC, 
- temperaturę mętnienia, 
- temperaturę zablokowania zimnego filtra paliwa, 
- zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 
- temperatury destylacji składów frakcyjnych (wg Rozporządzenia), 
- odporność na utlenianie, 
ponadto ma zawierać nazwę wykonawcy badań, nazwę zlecającego badania, określać datę 

pobrania/dostarczenia próbki do badań, miejsce pobrania próbki, datę wykonania badań, 
posiadać nr badań, określać metodykę badań poszczególnych parametrów i ewentualnie 
określać nazwę i gatunek paliwa. 
Dowód wydania paliwa musi zawierać informacje: datę wydania, ilość paliwa zalanego w 
temperaturze pomiaru do każdej komory w cysternie, ilość paliwa w temperaturze 
referencyjnej, gęstość w temp. referencyjnej, nr orzeczenia laboratoryjnego określającego 
parametry wydanego paliwa, nr rejestracyjny cysterny, do której wydano paliwo, imię i 
nazwisko kierowcy wykonującego dostawę i podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających 
powyższe dane. 
Dowód wydania oleju napędowego nie może być wystawiony wcześniej niż jeden dzień przed 
dostawą. 



   

 

Brak powyższych dokumentów, ich niekompletność lub nieprawidłowe wypełnienie, brak 
numeru referencyjnego przewozu lub gorsze właściwości fizyko – chemiczne od określonych w 
Rozporządzeniu a także pochodzenie oleju napędowego ze źródeł innych niż wskazane w ust. 1, 
pkt 7,  będzie podstawą odmowy przyjęcia paliwa do magazynu Zamawiającego a dostawa 
będzie uważana za niewykonaną. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest w pierwotnie 
ustalonym terminie dostarczyć ON zgodne ze złożonym zamówieniem i warunkami umowy. 
3. Pobrane paliwo z magazynu będzie dostarczane niezwłocznie i bezpośrednio 

Zamawiającemu. 
4. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany Producenta (dostawcy) 

dostarczanego ON, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż określone w art. 
1 ust 1 pkt 1. 

 
 
§ 5 
 
1. Ilość dostarczonego ON w okresie umownym, będzie ustalana wyłącznie na podstawie 

pomiarów legalizowanymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi typu SiteSentinel produkcji 
firmy PetroVent, zamontowanymi w zbiorniku Zamawiającego i w temperaturze cieczy w 
podziemnym zbiorniku w momencie dostawy, bez jej odnoszenia do innych wielkości. 

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

dopuszcza ustalenie ilości dostarczonego paliwa w oparciu o pomiar przez posiadający 
aktualną legalizację odmierzacz zamontowany na cysternie dostawcy. 

3. Ilość ON spuszczonego z cysterny będzie dokumentowana wydrukiem z drukarki 
zsynchronizowanej z odmierzaczem zamontowanym na cysternie. 

4. Zamawiający oświadcza, że urządzenia do pomiaru przyjmowanego paliwa, posiadają 
aktualne  świadectwa legalizacji i cechy legalizacyjne wydane we wrześniu  sierpniu 2018 r. 
przez Obwodowy Urząd Miar w Białymstoku. 

5. Ilość paliwa przyjmowana w fakturze do obliczenia wartości dostawy może być inna niż 
wynikająca z pomiarów i będzie przedstawiać się następująco: 

- jeżeli ilość paliwa zmierzona w zbiorniku Zamawiającego w temperaturze rzeczywistej będzie 
różnić się od ilości deklarowanej w dostawie o 80,01 l i więcej, do faktury przyjmuje się ilość 
paliwa zmierzoną przez urządzenia kontrolno – pomiarowe Zamawiającego, 

- jeżeli ilość paliwa zmierzona w zbiorniku Zamawiającego w temperaturze rzeczywistej będzie 
różnić się od ilości deklarowanej w dostawie o 80 l i mniej niż 80 l do faktury przyjmuje się 
ilość paliwa deklarowaną przez wykonawcę w temperaturze nalewu. 

6. Z każdej dostawy ON będzie sporządzany protokół wg wzorca Zamawiającego, zawierający 
wyniki pomiarów stanu cieczy w zbiorniku, odpowiadające im odczyty ilości paliwa z centralki 
sterującej sondami pomiarowymi, temperaturę paliwa i dane identyfikacyjne cysterny, 
podpisy osób: przekazującej / przyjmującej. 

7. Przed rozpoczęciem spustu oleju napędowego, przedstawiciel Zamawiającego pobierze z 
cysterny do szklanego naczynia próbkę paliwa celem jego wizualnej oceny w zakresie czystości 
i klarowności. 

8. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju napędowego (zanieczyszczenia, 
mętnienie paliwa w okresie zimowym przy temp. wyższej niż określona w świadectwie jakości 
itp.) Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę, wstrzymując przyjęcie dostawy do 
czasu wyjaśnienia wątpliwości. 

 
 



   

 

9. W sytuacjach opisanych w ust. 7 Zamawiający zastrzega możliwość badań jakości 
dostarczonego produktu w niezależnym laboratorium. W przypadku niezgodności jakości 
dostarczonego produktu z parametrami określonymi w dostarczonym orzeczeniu 
laboratoryjnym, koszt badań pokrywa Wykonawca. W przypadku potwierdzenia zgodności 
jakości z ww. dokumentem, koszt badań pokrywa Zamawiający. 

10. W przypadku rozbieżności wyników uzyskanych z badanej próbki paliwa i odpowiadającymi 
im parametrami z dostarczonego świadectwa jakości, Zamawiający uwzględni różnice w 
wynikach, w granicach dopuszczalnych błędów dla określonej metody badań, zgodnie z 
aktualnie obowiązującą normą PN-EN ISO  4259. 

11. Dwukrotna dostawa niezgodnego produktu z ofertą, potwierdzona badaniami 
laboratoryjnymi może 

być podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z 
winy 

Wykonawcy lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części. 
Rozwiązanie 

umowy może nastąpić w terminie 60 dni od daty stwierdzenia drugiej niezgodności, z datą 
doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego w tym przedmiocie. 

 
§ 6 
 
1.Wykonawca gwarantuje zachowanie właściwości fizykochemicznych dostarczonego ON przez 

okres nie krótszy niż 3 miesiące od dnia jego dostawy i udziela rękojmi za jego wady w zakresie 
tych parametrów. Wykonawca udzielając rękojmi ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, 
chemiczne i prawne dostarczanego paliwa oraz za skutki, jakie dostarczone paliwo może 
spowodować u Zamawiającego. 

2. W przypadku zrzutu paliwa o nieodpowiedniej jakości do zbiorników Zamawiającego, w 
ramach reklamacji Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany całej ilości paliwa znajdującej 
się w zbiornikach na wolne od wad oraz do naprawienia szkody, którą poniósł Zamawiający. 

 
 
§ 7 
 
1. Zgodnie ze złożoną ofertą cena netto 1 l ON standardowego uwzględniająca wszystkie 

składniki, za które zobowiązany jest zapłacić Zamawiający na dzień 12.07.2021 r. wynosi: 
.,..... zł netto (słownie.................................................................) 
Szacunkowa wartość całości zamówionego paliwa (3 100 000 l) netto wynosi ......................, zł 

(słownie .......................... 
........................................................................................................................) plus podatek VAT 
( …. %) ……………….. zł. Wartość zamówionego paliwa brutto wynosi …………………. PLN. 

 
§ 8 
1. Zasady waloryzacji ceny dostarczanego paliwa: 
1). Dla celów porównawczych cena jednostkowa netto ON w dniu 28.04.2021 r. w PKN ORLEN 

SA wynosi: - standardowego (Ekodiesel) – 3,980 zł/l netto, 
- o właściwościach niskotemperaturowych (Arktyczny 2) 4,245 zł/l netto. 

2). Cena jednostkowa sprzedaży netto 1l w każdej dostawie ON będzie mogła zmieniać się wraz 
ze zmianą dziennej ceny hurtowej, ON wydawanego do autocysterny u producenta 
określonego w pkt. 1 i będzie obowiązywała dla ilości zmierzonej w/g zasad określonych w § 5 
ust. 1. 



   

 

3) Cena jednostkowa netto oleju napędowego na poszczególne dostawy będzie wyliczana ze 
wzoru: 
Cd= Co x Cpdd / Cpdo 
Oznaczenia: 
Cd – cena jednostkowa dostawy netto 
Co – cena jednostkowa oferty netto 
Cpdd – cena hurtowa  netto PKN ORLEN z dnia dostawy 
Cpdo - cena hurtowa  netto PKN ORLEN z dnia 28.04.2021 r. 
2. Wykonawca w wystawionej fakturze za dostarczony olej napędowy, w ilości określonej 

zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3, będzie uwzględniał zmianę ceny w sposób określony w ust.1, pkt 
3, przy zaokrągleniu jej do dwóch miejsc po przecinku. 

 
§ 9 
 
Na specjalne zamówienie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy olej napędowy o 

polepszonych właściwościach niskotemperaturowych o temperaturze blokowania CFPP - -32o 

C. Cena takiego ON może będzie ustalona odrębnie. Wykonawca będzie mógł ją obliczyć z 
niżej podanego wzoru: 

 
Cdp= (Co + R) x Cppdd / Cppdo 
 
Oznaczenia: 
Cdp – cena jednostkowa dostawy netto ON o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych, 
Co – cena jednostkowa oferty netto dla ON standardowego, 
Cppdd – cena hurtowa  netto PKN ORLEN z dnia dostawy ON Arktycznego 2, 
Cppdo - cena hurtowa  netto PKN ORLEN z dnia 28.04.2021 r. ON Arktycznego 2, 
R – różnica cen hurtowych ON Arktycznego 2 i ON Ekodiesel w dniu 28.04.2021 r. w PKN 
Orlen. 
 
§ 10 
 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania lecz nie wcześniej niż od 01.09.2021 r do 

31.08.2022 r o ile wcześniej nie zostanie zrealizowana cała ilość zamówionego ON, określona 
w § 1. W tym przypadku umowa wygasa w dniu ostatniej dostawy, chyba że strony zgodnie 
postanowią o zmianie umowy i zwiększeniu dostaw, których wartość będzie mniejsza niż 
progi unijne oraz będzie niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy. 

 
§11 
 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie 
której wybrano Wykonawcę przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem  ust. 4. 
2. W razie wystąpienia 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za 
wykonaną część umowy. 
 



   

 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie wystąpienia co 
najmniej jednej z przyczyn określonych niżej: 

- przyczyna, o której mowa w § 5 pkt 11, 
- powtórzenie się co najmniej dwukrotne opóźnienia dostawy paliwa dłuższe niż jeden dzień, 
- powtarzanie się dostaw paliwa w ilości mniejszej niż określone w umowie, 
- wygaśnięcie lub cofnięcie uprawnień do wykonywania działalności, której prowadzenie takich 
uprawnień wymagają obowiązujące przepisy, 
- zmniejszenie wysokości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 2 ust.2 lub zajecie kont 

bankowych 
Wykonawcy powodujących niemożliwość realizacji dostaw paliwa, 
- rozpoczęcie likwidacji Wykonawcy, 
- powtarzanie się dostaw ON od innych dostawców i miejsc niż określone w umowie bez 
uprzedniego 
zawiadomienia Zamawiającego, 
- dostawa paliwa bez uzyskania nr referencyjnego przewozu. 
Odstąpienie Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o 
zaistnieniu przesłanki odstąpienia. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w  
stosunku do 
treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę i określa warunki zmian: 
- wydłużenie terminu realizacji zamówienia gdy ze względu na ograniczenie zakupu publicznych 
usług przewozowych przez jej organizatora, sprawi, iż Zamawiający nie będzie mógł odebrać 
zmniejszonej o 25% ilości paliwa określonej umową, 
- wydłużenie terminu płatności spowodowane sytuacją finansową Zamawiającego, lecz nie 
dłużej niż 
do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 
- zmiana producenta lub podmiotu pośredniczącego w dostawach paliwa, pod warunkiem 
zachowania 
jakości ON, 
- zmiana miejsca poboru paliwa (zmiana bazy paliwowej) przez Wykonawcę w przypadku, 

rozszerzenia jego możliwości realizacyjnych i ułatwienia realizacji umowy, pod warunkiem 
zachowania jakości ON, 

- zmiana terminu i formy składania zamówień na poszczególne dostawy, o ile ułatwi to 
współpracę stron umowy, 

- zasady obliczania ceny poszczególnych dostaw w tym dla dostaw ON o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych lub zmienią się zasady ogłaszania cen paliw przez PKN 
Orlen 
lub zmienią się wysokości podatków od paliw, 

- możliwość skrócenia terminu płatności gdy Wykonawca udzieli dodatkowego upustu 
cenowego, 
- zmiana sposobu określania ilości i ceny dostarczanego paliwa w przypadku awarii sond 
pomiarowych w zbiornikach Zamawiającego. 
 
 

§  12 
 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne: 



   

 

1) gdy Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od umowy w całości lub w części z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości brutto umowy 
określonej w § 7, ust. 1,; 

2) Za niedotrzymanie terminu dostawy ON zgodnego ze złożonym zamówieniem,, Zamawiający 
może naliczyć kary umowne w wysokości 0,5 % wartości dostawy lub brakującej jej części  za 
każdy dzień zwłoki; 

 
3) Za dostawę ON o parametrach nieodpowiadających właściwościom określonym w 

Rozporządzeniu M.G z dn. 09.10.2015r (Dz. U. z 2015r poz. 1680.), potwierdzonych badaniami 
laboratoryjnymi w wysokości 5% wartości dostawy netto. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy 
wartość kar umownych 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wartości 
brutto umowy w razie odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z powodu okoliczności, za które 
ponosi winę Zamawiający. 
4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy nie pozbawia praw Zmawiającego, wynikających z 

udzielonej gwarancji i rękojmi na dostarczone paliwo, praw do żądania kar umownych, 
odszkodowań bądź innych należności związanych z umową w okresie do 30 dni od daty jej 
rozwiązania lub wygaśnięcia. 

5. Łączna wysokość kar umownych w żądnym przypadku nie może przekroczyć 50% wartość 
pierwotnej umowy. 

 
§ 13 
 
1. Wystawione przez Wykonawcę po dostawie paliwa, faktury VAT w formie elektronicznej, 

Zamawiający będzie opłacał przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, w 
terminie ….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty 
przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Podstawą zapłaty za dostarczony ON będzie protokół z przyjęcia paliwa do magazynu 
Zamawiającego. 

3. Przekroczenie terminu płatności przez Zamawiającego może spowodować naliczenie odsetek 
ustawowych przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku 
zaległości płatniczych (których termin płatności faktur minął) z trzech poprzednich dostaw ON 
do Zamawiającego. 

5. Odmowa o której mowa w ust. 4 nie będzie traktowana jako niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych 
związanych z realizacja niniejszej umowy i dostawami oleju napędowego na rzecz 
Zamawiającego a zwłaszcza do zapłaty należnego podatku od towarów i usług. 
7. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia do organów skarbowych właściwych dla 
Wykonawcy z prośbą o informację w sprawie wnoszenia należnych opłat i podatków związanych 
z jego działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy informacja wskaże 
zaległości podatkowe w tym zakresie, Zamawiający może wstrzymać opłatę niezapłaconych 
faktur za dostawy oleju napędowego do czasu wyjaśnienia sprawy – o czym zawiadomi 
Wykonawca. 
 



   

 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przepisów o 
należnościach podatkowych i doręczenia Zamawiającemu decyzji orzekającej, wydanej przez 
organ skarbowy o odpowiedzialności Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy 
związane z realizacją niniejszej umowy na dostawy oleju napędowego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu pełnej kwoty zapłaconych należności 
wynikających z decyzji  organu, plus ustawowe odsetki od tych należności. 
9. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów wynikających z ustawy z dnia 9 

marca 2017r  - O systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i doręczenia 
Wykonawcy decyzji orzekającej, wydanej przez organ skarbowy o odpowiedzialności 
Zamawiającego za nieprawidłowości w przestrzeganiu ww. przepisów będzie on 
zobowiązany do zwrotu Wykonawcy pełnej kwoty z odsetkami, zapłaconych przez 
Wykonawcę należności. 

 
 
§ 14 
 
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i dostarczania faktur VAT bez podpisu 

odbiorcy w formie elektronicznej na portalu PEF. 
2. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego w przypadku określonym w ust. 1, uznaje 

się datę zarejestrowania jej na portalu PEF. 
 
 
§ 15 
 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………….. zł w 
formie: …………………… 
2. W dowolnym czasie Wykonawca może zmienić formę wniesionego zabezpieczenia 

należytego 
wykonania umowy, zachowując jego ciągłość i wysokość. O tej zmianie Wykonawca z 

odpowiednim 
wyprzedzeniem poinformuje pisemnie Zamawiającego. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia 

ostatniej 
dostawy paliwa zamykającej realizację kontraktu. 
 
§ 16 
1. Każda ze stron niniejszej umowy powierza drugiej Stronie, w trybie art. 28 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 – dalej RODO), dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza 
Wykonawcy do przetwarzania. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza 
Zamawiającemu do przetwarzania. 

4. Każda ze Stron powierza drugiej Stronie przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
określonym w niniejszej Umowie. 

5. Powierzone do przetwarzania dane osobowe obejmować będą w szczególności: 



   

 

1) imię i nazwisko pracownika, współpracownika (bez względu na podstawę prawną 
prowadzonej współpracy), podwykonawcy Strony powierzającej dane, 

2) służbowy adres email pracownika, współpracownika (bez względu na podstawę prawną 
prowadzonej współpracy), podwykonawcy Strony powierzającej dane, 

3) numer pesel oraz adres zamieszkania pracownika, współpracownika (bez względu na 
podstawę prawną prowadzonej współpracy), podwykonawcy Strony powierzającej 
dane; 

6. Powierzone przez Stronę dane osobowe będą przetwarzane przez drugą Stronę wyłącznie 
w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Każda ze Stron zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych jej danych osobowych do 
ich zabezpieczenia, poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających 
wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

8. Każda ze Stron zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych jej danych osobowych do 
ich zabezpieczenia, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych. 

9. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych jej danych osobowych. 

10. Każda ze Stron po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa albo 
zwraca drugiej Stronie wszelkie powierzone jej dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 
istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego 
nakazują dalsze przechowywanie danych osobowych. 

11. W miarę możliwości każda ze Stron pomaga drugiej Stronie w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywać się z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

12. Każda ze Stron po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych  jej danych 
osobowych bezzwłocznie zgłasza je drugiej Stronie w ciągu 24 godzin. 

13. Każda ze stron zobowiązuje się: 
1) zachować w tajemnicy powierzone jej do przetwarzania dane osobowe zarówno w 

okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu; 
2) dopuścić do przetwarzania powierzonych jej danych osobowych jedynie osobom przez 

siebie upoważnionym; 
3) nie przekazywać powierzonych jej danych osobowych podwykonawcom chyba, że 

uzyska pisemną zgodę drugiej Strony; 
14. Każda ze Stron ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez drugą Stronę przy 

przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych jej danych osobowych spełniają 
postanowienia Umowy, RODO oraz innych przepisów obowiązującego prawa. 

15. Każda ze Stron realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy drugiej Strony. 
16. Każda ze Stron zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez drugą Stronę, nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 
17. Każda ze Stron udostępni drugiej Stronie wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 
18. Każda ze Stron może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu zgody 
drugiej Strony. 

19. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Strony powierzającej dane, chyba że obowiązek taki nakłada na Stronę prawo Unii 
Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. 



   

 

W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania każda ze Stron informuje drugą 
Stronę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z 
uwagi na ważny interes publiczny. 

20. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 18 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, 
jakie zostały nałożone na Stronę w niniejszej Umowie. 

21. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność wobec drugiej Strony za niewywiązanie się 
ze spoczywających na jej podwykonawcy obowiązkach ochrony danych. 

22. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych jej 
danych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobom nieupoważnionym. 

23. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez nią danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych. 

24. Personel każdej ze Stron oraz ich podwykonawcy będą świadczyć usługi związane z 
przetwarzaniem powierzonych danej Stronie danych osobowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

25. Każda ze Stron jest odpowiedzialna względem drugiej Strony za udostępnienie lub 
wykorzystanie powierzonych jej danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w 
szczególności za udostępnienie powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych 
osobom nieupoważnionym. 

 
 
§ 17 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się wprost postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w zamówieniu „Na hurtowe dostawy oleju napędowego 
transportem wykonawcy” (Znak postępowania KPK / ZP / ON / 78 / 21) (dalej jako „SWZ”) oraz 
ofertę Wykonawcy. 
2. W przypadku sprzeczności umowy, SWZ i oferty pierwszeństwo stosowania postanowień 
ustala się następująco: 
1)  umowa; 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
3) oferta. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, SWZ i ofertą mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
 
§ 18 
 
Ze względu na status Zamawiającego strony umowy oświadczają, że ma ona charakter jawny, 
jednakże zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 
związku z jej zawarciem i realizacją a stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 
Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst ujedn. Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198). 



   

 

 
§ 19 
W przypadkach spornych umawiające się strony dołożą wszelkich starań celem polubownego 
ich rozstrzygnięcia. 
 
§ 20 
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd w 
Białymstoku. 
 
§ 21 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 22 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Wykonawca        Zamawiający 
 
……………………                ………………………. 
 
Uwagi: zapisy wzoru umowy mogą ulec nieistotnym zmianom po uwzględnieniu zapisów i 
informacji zawartych w treści oferty. 
 


