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WZÓR 
UMOWA NR ………. 

Zawarta w Świdwinie w dniu …………………. pomiędzy: 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Rolniczych 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

im. Stefana Żeromskiego 

w Świdwinie reprezentowany przez: 

p. Daniela Nowaka -  Dyrektora   

Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a  
………………………………………...., 
z siedzibą: ………………………………………………. 
NIP: ……………………… 
zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  
- ……………………………………………………………………………………….………………… 
została zawarta umowa następującej treści: 

Postępowanie z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych                
(Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.),   zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy, oraz zgodnie z § 6 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały 

nr 71/196/21 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 14 stycznia 2021 roku. 

§1. Przedmiot umowy 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

Zamawiający powierza Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia tj.  zakup 
paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. 
Stefana Żeromskiego w Świdwinie zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy 
stanowiącym integralną część umowy  

2. Wykonawca zobowiązuje się nie zmienić cen jednostkowych podlegającego 
zamówieniu, ani zmieniać typu, jakości i parametrów dostarczanych paliw  przez 
czas trwania umowy za wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawki podatku VAT 
oraz  zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy określonych w § 11 Umowy. 

3. Za dostarczone przez Wykonawcę paliwo, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ceny 
jednostkowe wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty, stanowiącej załącznik 
nr 1 do Umowy oraz Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, 
z tym zastrzeżeniem, iż ostateczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowić 
będzie iloczyn faktycznie zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez 
Wykonawcę paliw. 

 



 

 

Strona 2 z 8 

 

§2. TERMIN REALIZACJI 

 
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia:                                                     
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
 

§3. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania jakościowe 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 Października 2015 r. w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ) 

2. Zakup paliw dokonywany będzie w miejscu dystrybucji na terenie miasta Świdwin 

3. Odbiór paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących 
w użytkowaniu Zamawiającego przez Pracowników Zespołu Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w ilościach zgodnych z 
bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 

4. Wydanie paliwa musi być odnotowane i potwierdzone każdorazowo podpisem 
pracownika stacji paliwowej na dokumencie potwierdzającym pobranie paliwa. Fakt 
bezgotówkowego pobrania paliwa potwierdzi każdorazowo własnoręcznym podpisem 
upoważniony pracownik ZSR CKZ w Świdwinie na dokumencie WZ lub zbiorczym 
kwicie wydania, sporządzonym przez pracownika stacji paliw Wykonawcy na którym 
umieszczona będzie data zakupu, ilość i asortyment i informacja do jakiego pojazdu lub 
maszyny został przeznaczony zakup. 

5. Faktury za zakup paliw powinny być wystawiane co najmniej raz w miesiącu 

6. Faktury powinny być sporządzane na podstawie asygnat rozchodowych lub druków 
WZ 

7. Do cen jednostkowych paliwa, Wykonawca udzieli stałego kwotowo rabatu w 
wysokości …………………, który będzie ujmowany przy każdorazowym zakupie paliw od 
cen jednostkowych brutto, które będą widniały na dystrybutorach w trakcie sprzedaży 
paliw.    

§ 4. PŁATNOŚCI 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 
2. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury wraz ze szczegółowym 
określeniem nazwy, rodzaju i ilości dostarczonego paliwa. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy nieczytelnej 
faktury. Będzie to skutkować przesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia 
Zamawiającemu czytelnie wydrukowanego dokumentu. 

 
 
 
 
3. Faktura VAT winna zawierać następujące informacje: 
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Nabywca:       Płatnik: 
Powiat Świdwiński      Zespół Szkół Rolniczych CKZ   
ul. Mieszka I 16       ul. Szczecińska 88 
78-300 Świdwin       78-300 Świdwin 
NIP: 672-172-29-85 

 
§ 6. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami i 
zawartą umową określonymi w zapytaniu ofertowym z zachowaniem należytej 
staranności.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i materialną wobec osób trzecich za 
wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe w trakcie i na skutek realizacji przedmiotem 
zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga i zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku skierowania 
pracowników na kwarantannę oraz o przypadku potwierdzenia zakażenia 
koronawirusem COVID-19 wśród pracowników firmy Wykonawcy. 

4. W razie wystąpienia przerw w nauczaniu w związku z wprowadzeniem 
obostrzeń, zawieszeniem nauczania, wprowadzeniu nauczania hybrydowego w 
związku z pandemią Koronawirusa Covid-19 lub innych klęsk żywiołowych 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zmniejszenia 
zamówień a, Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego powodu żadne 
roszczenie. 

 
§ 8.PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy 
Podwykonawcom.   

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania 
podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia  lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie 
całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość 
oraz bezpieczeństwo wykonywanych prze podwykonawców usług. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację usług powierzonych 
poszczególnym podwykonawcom. 

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zamierzających zawrzeć umowę o podwykonawstwo, przedłożenia mu projektu 
umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany; podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do 
tego projektu. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 6 uważa się za 
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akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 
8. Zapłata na rzecz Wykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawców nastąpi po 

przedstawieniu  przez wykonawcę dowodów zapłaty podwykonawcy. 
9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców. 
10. Wykonawca i podwykonawca nie mogą bez zgody Zamawiającego przenieść 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jak i umów o podwykonawstwo na 
osoby trzecie. 

11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców  i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi.  

12. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach o 
danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w realizację robót budowlanych, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
usług. 

 
§ 9.KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za opóźnienie w wykonaniu prac, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia, 
b) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia 
umownego. 
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych. 
 

§ 10. WYPOWIEDZENIA/ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  
1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić ze skutkiem 
natychmiastowym od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
- Wykonawca nie rozpoczął prac związanych z realizacją zamówienia bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie 

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy winno zostać sporządzone na piśmie pod 
rygorem nieważności i wskazywać przyczynę. 

3.  
§ 11.ZMIANY UMOWY 
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1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 
455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia następujących 
okoliczności, których  nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej 
umowy, polegające na: 

a) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiany ustawowe zmiany 
stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
b) zmianie terminie, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w 
przypadku, gdy niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu, 
częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla 
zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy. 
c) w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania 
produktu objętego umową, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub 
wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową. 
d) przedłożeniu przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod 
warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości za cenę nie wyższą 
niż cena produktu objętego umową. 
e) wprowadzeniu do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/ 
udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego za cenę 
nie wyższą niż cena produktu objętego umową. 
f) dopuszczeniu się zmiany umowy  w zakresie numeru katalogowego, nazwy 
produktu wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów - w 
przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta potwierdzonych 
odpowiednimi dokumentami. 
g) zwiększeniu o 10% wartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla 
zapewnienia ciągłości dostawy oraz prawidłowego funkcjonowania stołówki na 
skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia 
postępowania o zamówienie. 
2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 12. Informacja RODO 
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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”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie jest Pani Katarzyna 
Sobierajska z którą można kontaktować się e-mailowo: iodzsrckp@wp.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 zakup 
paliw silnikowych do Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego w 
Świdwinie, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.),   zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy, oraz 
zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który stanowi Załącznik nr 
1 do Uchwały nr 71/196/21 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 14 stycznia 2021 
roku. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o o art. 18 oraz art. 
74ustawy PZP, 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 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) odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w przypadku gdy 
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz art. oraz art. 97 ust. 1a Pzp tj.: w 
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia; 
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2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez 
osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 
3. 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 zgodnie z art. 8a ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z żądaniem, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu. 
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3. 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 

§ 13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 
Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory 
podlegają rozstrzyganiu przez Sądwłaściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz 
Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.  
 

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
Zał. nr 1 – oferta Wykonawcy wraz z formularzem asortymentowo-cenowym; 
 
 
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 
 
Załącznik nr 2 
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Oświadczenie Wykonawcy zachowaniu poufności 
 
Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
W szczególności zobowiązuję się do: 

1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w 
powierzonych przez Zamawiającego zadaniach; 

2) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć 
dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Zamawiającego; 

3) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i 
celem powierzonych mi zadań przez Zamawiającego; 

4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych; 
5) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, 
nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem. 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami 
może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów Rozporządzenia o 
ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
 
 
              …..……………………                                                                            ………………………. 

(imię i nazwisko)                                (miejscowość, data) 
 

 
  

 
                             

          podpis 
 


