
Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Projektowane Postanowienia Umowy 
Umowa nr …..…../2022 

 
 
zawarta pomiędzy: 
 

Gminą Gaszowice ul. Rydułtowska 2 44-293 Gaszowice NIP 6423184223 - Szkołą Podstawową 

im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Wolności 41, 44-282 Czernica reprezentowaną przez  

Dyrektor Iwonę Witek/Gminą Gaszowice ul. Rydułtowska 2 44-293 Gaszowice NIP 

6423184223 – Szkołą Podstawową im. Ziemi Śląskiej w Piecach ul. Rydułtowska 9, 44-293 

Piece reprezentowaną przez Dyrektora Mariusza Gawliczek 

 

zwaną/ym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

 

a 
 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)* 
……………………..…………………, z siedzibą w ………………………, adres: ….-……… ………………………., 
ul. ………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….…… w …………….…….., ………… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………..……..., 
NIP ……………………………………, REGON …………………………………, kapitał zakładowy 
……………………………… 
reprezentowaną przez: 
…………..…………..…………………… 
…………..…………..…………………… 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej)* 
 
panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, 
działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: …………………, ul. …………………….……, 
NIP:………………………., reprezentowanym/ą 
przez: ………………………….. (na mocy ……………………………………………..) 
zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
(w przypadku spółki cywilnej)* 
 
panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, 
działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres …………………, ul. ……………………………, 
NIP:………………………., 



reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..) 
panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, 
działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres …………………, ul. ………………………….…, 
NIP:………………………., 
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..) 
wspólnikami spółki cywilnej ……………………………………….., adres ………………………, NIP 
……………………….. 
zwanymi w dalszej części umowy łącznie Wykonawcą, 
 
zwanymi także łącznie Stronami. 
 
*  jeżeli dotyczy 
 

§1. Postanowienia ogólne 
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu w trybie  
podstawowym pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Szkoły 
Podstawowej w Czernicy i Szkoły Podstawowej w Piecach na rok 2023, zgodnie z ustawą z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. 
zm.) – dalej „ustawa Pzp” – została zawarta Umowa (dalej „Umowa”). 
 
  

§ 2. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2022 w 

orientacyjnej ilości 90m3 na potrzeby kotłowni wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ. 

2. Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany i będzie dostosowana do 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej opałowy lekki spełniał warunki jakości zgodne 
z Rozporządzeniem 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 (Dz.U. z 2016, poz.2008). Ponadto 
dostarczany przez Wykonawcę lekki olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-
96024:2011 i poniższymi parametrami: 

 max gęstość w temperaturze 15 oC   860kg/m3 

 min. wartość opałowa      42,6 MJ/kg  

 min temperatura zapłonu      56 oC  

 max. lepkość kinematyczna w temp. 20    6,00 mm2/s 

 skład frakcyjny - do temp. 250 oC destyluje    65 %(V/V) 

 skład frakcyjny - do temp. 350 oC destyluje -   85 %(V/V) 

 temperatura płynięcia      -20 oC  

 max. pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości  0,30 %(m/m) 



 max. zawartość siarki       0,1%  

 max. zawartość wody      200 mg/kg 

 max. zawartość zanieczyszczeń stałych   24 mg/kg 

 max. pozostałość po spopieleniu    0,010 %(m/m) 

4. Częścią składową Umowy jest Specyfikacja warunków zamówienia (dalej SWZ) stanowiąca 
załącznik nr …….. oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr ……… do Umowy.  
 

§ 3. Termin wykonania umowy 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 

dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. 

§ 4. Sposób realizacji dostaw 
1. Dostawca zobowiązany będzie do realizacji sukcesywnych dostaw lekkiego oleju 

opałowego w zamówionej ilości, na koszt i ryzyko własne, do obiektów wskazanych 
w zamówieniu (nazwa i adres obiektu), w terminie do 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Do biegu terminu nie wlicza się dnia złożenia 
zamówienia. Zamówienia będą składane telefonicznie, faxem na nr tel. ………………………… 
bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………. 

2. Dostawy będą wykonywane w dniach i godzinach pracy Szkoły Podstawowej tj. od 
poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 14:00. Jeśli termin upływa w dniu 
ustawowo wolnym od pracy to Wykonawca dostarczy olej w dniu roboczym 
następującym po tym dniu. 

3. Wykonawca będzie dostarczał lekki olej opałowy pojazdem typu „autocysterna” 
zaopatrzoną w pompę rozładunkową z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia 
pomiarowego oraz wężem rozładunkowym z złączkami dostosowanymi do otworów 
wlewowych zbiorników paliwa. Ilość paliwa wskazana na przepływomierzu będzie ilością 
dostarczoną do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa 
legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika 
zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju 
opałowego. 

4. Wykonawca może realizować zamówienia wyłącznie przy pomocy osób – pracowników 
posiadających wymagane prawem uprawnienia do kierowania pojazdami typu 
„autocysterna” i do rozładunku paliw płynnych oraz na sprzęcie posiadającym aktualne 
badania techniczne odpowiadające wymogom dla transportu paliw płynnych. 

5. Każdorazowa dostawa lekkiego oleju zostanie potwierdzona świadectwem jakości, nie 
później niż z dniem dostarczenia faktury. Parametry dostarczonego oleju muszą być 
zgodne ze świadectwem jakości i z obowiązującymi w tym zakresie normami i wymogami 
dla kotłowni opalanych paliwem płynnym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
jakość dostarczonego oleju opałowego i za ewentualne szkody Zamawiającego wynikłe 
z tego tytułu. 

6. Dowodem przyjęcia dostawy oleju będzie dokument WZ ze wskazaną faktyczną ilością 
dostarczonego paliwa, osobną dla każdego z obiektów. Ilość dostarczonego oleju do 
danego obiektu musi być potwierdzona przez upoważnionego pracownika 



Zamawiającego i dopiero taka może stanowić podstawę do wystawienia faktury. 
Rozliczenie ilości dostarczonego będzie się odbywało w litrach przy czym ilością 
dostarczoną będzie ilość paliwa wskazana na liczniku autocysterny. 

7. Dostawy będą realizowane bezpośrednio do kotłowni we wskazanych w zamówieniu 
obiektach gminnych rozmieszczonych na terenie Gminy Gaszowice. 

 
§ 5. Podwykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za czynności 
lub części przedmiotu zamówienia, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, 
odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne. W przypadku udziału 
w wykonaniu umowy przez Podwykonawców, odpowiednie zastosowanie znajduje art. 
462 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 
Umowy oświadczeń podwykonawców oraz oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu 
wszystkich należności na rzecz podwykonawców. Rozliczenie Wykonawcy 
z podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem z Zamawiającym, co zostanie 
potwierdzone Zamawiającemu oświadczeniami podwykonawców o zapłacie i przelewami 
z rachunku bankowego Wykonawcy. Do czasu przedstawienia takich oświadczeń 
i przelewów nie rozpoczyna się bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
§ 6. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Należność za jeden m3 dostarczonego oleju opałowego wynosi ……………. (słownie 
……………………………………………….) brutto. Powyższa cena jest ceną ustaloną w wyniku 
przetargu w trybie podstawowym przeprowadzonego w dniu ……………2022 r. i obejmuje 
podatek VAT i stały rabat /marżę Wykonawcy w wysokości odpowiednio netto: 

rabat / marża*  …………... zł/m3 ,  

Maksymalne wynagrodzenie umowne brutto wynosi 90m3 x ………….. 

* niepotrzebne skreślić 

2. Określona przez Wykonawcę w ofercie wysokość stałego rabatu/marży wynosząca 
…………...zł dla 1 m3 oleju opałowego lekkiego dla dostaw będących przedmiotem Umowy 
jest stała i będzie miała zastosowanie przy wyliczaniu ceny netto 1 m3 oleju opałowego 
dostarczonego dla Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr ……… do Umowy. 

3. Wartość brutto dostarczonego oleju opałowego wykazana na fakturze będzie określana 
każdorazowo jako iloczyn ilości oleju oraz ceny netto producenta za 1m3 oleju na dzień 
złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia o zapotrzebowaniu, obejmująca stały 
rabat/marżę oraz podatek VAT naliczony wg stawki obowiązującej na dzień dostawy. 

4. Ustalenie ceny oleju opałowego u producenta, o której mowa w ust.3, następuje na 
podstawie cennika opublikowanego w dniu zgłoszenia zapotrzebowania na oficjalnej 
stronie internetowej producenta, którego Wykonawca olej opałowy oferuje. 
W przypadku niemożności uzyskania cennika w sposób wskazany w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania cennika własnym staraniem 
i na własny koszt. W takiej sytuacji Wykonawca informuje Zamawiającego o zaistniałych 



przyczynach przesyłając jednocześnie kopię uzyskanego cennika poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

5. Cena oleju opałowego będzie się zmieniać w wyniku: 

a) zmiany ceny producenta (potwierdzonej na wydruku ze strony internetowej 
producenta na dzień zamówienia) 

b) ustawowej zmiany stawki akcyzy i podatku VAT. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną i odebraną ilość oleju 
opałowego do Zamawiającego. 

7. Strony postanawiają, iż zmiany ceny uwzględniające zmianę ceny oleju opałowego u 
producenta nie wymagają formy pisemnej. Pierwsza zmiana ceny nie może nastąpić 
wcześniej niż przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. 

8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie 
w drodze przelewu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności 
wynikających z Umowy. 

9. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art.4c ustawy z dnia 8.03.2013r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 
r. poz. 893 z późn.zm.) posiada status dużego przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy). 

10. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, 
zatrudniającą pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie 
usług i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby 
niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach 
wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz do przedłożenia w formie pisemnej, 
elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia 
lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie 
później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu 
księgowego (jeśli dotyczy). 

11. Zapłata za dostawę oleju, wykonaną zgodnie z warunkami określonymi w § 4 Umowy, 
nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dokument WZ zgodny z zapisami 
§ 4 ust. 6 Umowy.  

12. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy Wykonawcy. Płatność zostanie dokonana na wskazany na fakturze 
rachunek bankowy Wykonawcy.  

13. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania przedmiotu umowy, na 
podstawie których dokonał wyceny przedmiotu zamówienia i złożył ofertę oraz 
oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów 
z tytułu błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę.  



 
§ 7. Reklamacja oleju zawierającego wady 

1. Zamawiający może złożyć reklamację do Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1) stwierdzenia, że ilość dostarczonego oleju jest niezgodna z ilością zamówioną. 
W takim przypadku Zamawiający składa na piśmie lub na adres e-mail Wykonawcy 
reklamację ilościową, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie dłużej 
niż w ciągu 2 dni od złożenia reklamacji dostarczyć brakującą ilość oleju opałowego 
z zastrzeżeniem, że jeśli upływ tego terminu następuje w sobotę, niedzielę, święto 
lub dzień wolny od pracy, wówczas dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu 
przypadającym bezpośrednio po tych dniach, chyba że nastąpi pilna potrzeba 
dostawy, a strony zgodnie ustalą jej termin. W przypadku nie wykonania powyższego 
obowiązku, Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną ilość dostawy. 

2) uzasadnionych podejrzeń co do jakości dostarczonego oleju, w szczególności 
w zakresie spełniania przez olej parametrów wskazanych w § 2 ust. 3 Umowy. W takiej 
sytuacji pobrana zostanie próbka oleju i oddana do badania przez niezależne 
laboratorium. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium zastrzeżeń 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie opłacić koszt badania 
laboratoryjnego próbki oraz zapłacić karę umowną określoną w § 8 ust. 1 lit. b) 
Umowy. W przeciwnym przypadku koszty badań poniesie Zamawiający.  

2. Reklamacje będą składane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres e-mail, 
podane w § 4 ust.1 Umowy.  

3. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z jego 
żądaniem.  
 

 
§ 8. Kary umowne, Odsetki karne, Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w następujących 
przypadkach i wysokościach:  

a) za zwłokę w realizacji danej dostawy o 3 dni ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 
oraz 2 Umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;  

b) za każde odstępstwo wskazujące, że parametr dostarczonego oleju opałowego 
zgodnie z § 2 ust. 3 Ustawy jest gorszy od wymagań określonych Umową w wysokości 
50% wynagrodzenia brutto określonego na fakturze za dostawę zareklamowanego 
oleju (niezależnie od obowiązku wymiany dostarczonej partii na zgodny 
z wymaganymi parametrami). 

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 
10% maksymalnego wynagrodzenia umowy od wykonania, której odstąpiono. 

d) jeżeli realizacja zamówienia wykonywana będzie przez osoby nie zatrudnione na 
umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary  umownej 500, 00 zł (pięćset 
złotych 00/100) za każdy taki przypadek. Fakt wykonywania prac przez taką osobę 
musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli 
Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego 
przedstawicieli. 



2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich 
tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego   w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie 
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości 
Umowy od wykonania której odstąpiono. 

4. Upływ terminu, wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, na jaki została zawarta nie stanowi 
przeszkody do naliczenia kar umownych określonych w niniejszym paragrafie, o ile 
naliczona kara umowna dotyczy okoliczności, które wystąpiły w czasie trwania Umowy. 

5. Zamawiający - ze skutkiem na dzień złożenia Wykonawcy oświadczenia (ex nunc) - jest 
uprawiony do odstąpienia od Umowy (w całości lub części), w przypadku gdy: 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie 
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu umowy; 

b) gdy zwłoka w wykonaniu danej dostawy przekroczy 14 dni kalendarzowych; 

c) trzykrotnej nieprawidłowej lub niepełnej, lub nieterminowej, lub wadliwej realizacji 
złożonego zamówienia; 

d) dwukrotnego opóźnienia w realizacji złożonej reklamacji ilościowej lub jakościowej; 

e) stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy nie spełnia parametrów 
jakościowych określonych niniejszą umową; 

f) w przypadkach i na warunkach określonych w art. 456 ustawy Pzp. 

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 grudnia 2023r.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na jednostronne potrącanie kar umownych z choćby 
niewymagalnymi należnościami za dostawy oleju opałowego, o ile na dzień potrącenia 
bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

8. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 
w Umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

9. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim 
w związku z realizacją Umowy. 

10. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają 
kumulowaniu, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy, postanowienia dotyczące kar umownych, 
możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, ochrony danych osobowych i właściwości sądu a także – w przypadku jej 
zakończenia lub wygaśnięcia - wzajemnych rozliczeń Stron pozostają w mocy. 

 
§ 9. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej Umowy w stosunku 
do treści złożonej w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie:     
1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy: 



 a) spowodowane uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, 
które sprawiają, że Przedmiot Umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie 
to przewidział Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie, a ponadto 
zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy jest korzystna dla Zamawiającego: 
 b) w przypadku wprowadzenia po zawarciu umowy nowych rozwiązań 
technologicznych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego lub z uwagi na 
wycofanie z rynku starych rozwiązań technologicznych, 
- w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 
2) zmiany terminu wykonania umowy lub terminów płatności w przypadku: 
 a) wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany sposobu realizacji Umowy, przez co 
niemożliwe jest dotrzymanie terminu, 
 b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy, nie wynikającego 
z winy Wykonawcy, 
 c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy, 
 d) jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez 
Zamawiającego; 
 e) wstrzymania/przerwania wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej definiowanej jako - 
zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo 
i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, 
których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć 
i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla 
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych 
- w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 
3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Umowy 
- w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 
4) zmiany wysokości naliczonej Wykonawcy kary umownej, w przypadku, gdy 
zobowiązanie Wykonawcy zostało w znacznej części wykonane, a Zamawiający nie 
poniósł szkody; 

2. Poza zmianami opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić 
w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami 
określonymi w postanowieniach przepisu art. 454-455 ustawy Pzp. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia 
całkowitej wartości wynagrodzenia brutto. 
 

 
§ 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności  

w zakresie realizacji zamówienia. 
 
1) Na mocy art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na  podstawie 
umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane w wykonywaniem usług, tj. wszystkich kierowców jak również 
tzw. pracowników fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia.   



2) W związku z powyższym Wykonawca, w odniesieniu do swoich pracowników, musi przed 
rozpoczęciem wykonywania usługi przedstawić Zamawiającemu listę osób zatrudnionych 
przy realizacji zamówienia oraz złożyć oświadczenia, że osoby wykazane na liście są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Bez spełnienia tych wymogów pracownicy 
Wykonawcy nie mogą wykonywać czynności związanych z realizacja zamówienia, a więc 
nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. 

3) W przypadku, kiedy w trakcie realizacji zamówienia, czynności objęte powyższym 
wymogiem będą miały być wykonywane przez osoby nie wskazane w złożonym 
oświadczeniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę dla tych osób. Bez złożenia takiego oświadczenia osoby te 
nie mogą wykonywać czynności związanych z realizacją zamówienia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
d) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy 

lub podwykonawcy kontroli. 
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. Z tym, że takie informacje jak imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6) Wskazane powyżej obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę dotyczą odpowiednio także Podwykonawców a wykaz osób wraz 



z oświadczeniem należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności 
przez te osoby.  

7)  Zamawiający żąda, aby w umowie z Podwykonawcą Wykonawca zawarł odpowiednie 
postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia na umowę o 
pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej i umożliwiające 
Zamawiającemu kontrolę realizacji tego obowiązku przez Podwykonawcę. 
 

 
§ 11. Informacja dotycząca ochrony dany osobowych RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach, ul. Rydułtowska 9, 44-293 Gaszowice. 
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych – Tomasz Górski, z którym może 

się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w 
Piecach, ul. Rydułtowska 9, 44-293 Gaszowice lub za pomocą poczty elektronicznej:  
e-mail: sppiece@gaszowice.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO   
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Czernicy i 
Szkoły Podstawowej w Piecach na rok 2023”, prowadzonym w trybie podstawowym; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 
1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 
poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ponadto   odbiorcą   Pani/Pana danych   mogą   
być   podmioty   świadczące usługi na rzecz Administratora w oparciu o zawarte umowy 
powierzenia przetwarzania danych, w tym podmioty świadczące usługi hostingowe, 
usługi dotyczące utrzymania systemów informatycznych, usługi doradcze. Dane mogą 
być również udostępnione operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia korespondencji oraz podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na 
mocy przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 



 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa    
w art. 18 ust. 2 RODO **; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

 
 

§ 12. Postanowienia końcowe 
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez strony.  

4. Umowa została zawarta w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla  Wykonawcy – jeżeli dotyczy.  

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
 
 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja warunków zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 


