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UMOWA nr …… (Projektowane Postanowienia Umowy) 

 

 

zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 

 

Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  

z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23  

 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116702, którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

uprawnieni do reprezentacji Spółki zgodnie z wpisem w KRS, 

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070,  

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 

a1 

 

_______________________________________________________________________________________ 

z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 

wpisaną/ym  _________________________________________________________________, 

którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

uprawnieni do reprezentacji _________________________ 

NIP ____________, REGON _____________  

zwaną/ym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych “Stronami”, a z osobna „Stroną” 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Warszawska 
Kolej Dojazdowa sp. z o.o., wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycją przepisu 
art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm. ), dalej jako „Kodeks cywilny”. 

2. Strony powołują swoich przedstawicieli upoważnionych do współpracy podczas realizacji przedmiotu zamówienia w osobach: 

1) ze strony  Zamawiającego: 

Pani/Pan ……………………………………….…, tel. ……………., e-mail:…………. 

2) ze strony  Wykonawcy:  

Pani/Pan ……………………………………….…, tel. ……………., e-mail:…………. 

3. Do kompetencji przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 2, należą: 

                                                
1 W przypadku, gdy Umowa będzie zawierana z konsorcjum zostaną wpisane dane pełnomocnika oraz partnerów konsorcjum. 
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1) bieżąca współpraca podczas realizacji Umowy, uzgadnianie form i metod pracy, udzielanie informacji niezbędnych do 
prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy; 

2) dokonywanie odbioru przedmiotu Umowy, w tym podpisywanie protokołów określonych w niniejszej Umowie; 

3) nadzór nad realizacją Umowy i inne czynności wyraźnie przewidziane w Umowie; 

4) inne czynności faktyczne i prawne wyraźnie wymienione w treści odrębnie udzielonych im pełnomocnictw.  

4. Zmiana nazw, danych osobowych, adresowych i kontaktowych, o których mowa w komparycji Umowy oraz w ust. 2 i 5 niniejszego 
paragrafu Umowy nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne 
poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi 
nowego przedstawiciela lub nowych danych adresowych i kontaktowych. 

5. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą kontaktu Stron Umowy są: forma elektroniczna i pisemna. 

Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:  

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:  

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  

ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki   

telefon: 22 755 55 64  

e-mail: wkd@wkd.com.pl  

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:  

Nazwa ………………………………………………………. 

Adres ………………………………………………………... 

Telefon …………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………................. 

§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w maksymalnej ilości 93 m3, spełniającego wymagania, o 
których mowa w ust. 2 i 3. 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał następujące wymagania: 

a) Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1; 
b) Rozporządzenia 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 dnia 14 grudnia 2016 r. 
poz. 2008); 

c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 1822). 

3. Właściwości fizyko – chemiczne oleju opałowego: 

Lp. Parametry Jednostka Wymagania wg normy 

1 Gęstość w temp. 15°C Mg/m3 max. 0,860 

2 Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6 

3 Zawartość siarki % (m/m) max. 0,1 

4 Temperatura zapłonu °C min. 56 

5 
Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości 
destylacyjnej) 

% (m/m) max. 0,3 

6 Pozostałość po spopieleniu % (m/m) max. 0,01 

7 Zawartość wody mg/kg max. 200 

8 Zawartość zanieczyszczeń mg/kg max. 24 

9 Lepkość kinematyczna w temp. 20°C mm2/s max. 6 

10 Temperatura płynięcia °C  max. -20 

11 
Destylacja normalna: 
do temp. 250°C 
do temp. 350°C 

 
%(V/V) 
%(V/V) 

 
max. 65 
min. 85 

12 Zawartość znacznika SY 124 mg/l 
min. 6 
max. 9 

13 Zawartość barwnika S Red 19 mg/l min. 6,3 

 

4. Strony oświadczają, że ilość oleju opałowego wskazana w ust. 1 jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy maksymalnej ilości oleju opałowego w zależności od swoich potrzeb. Wykonawcy 

mailto:wkd@wkd.com.pl
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nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. Ostateczna ilość wynikać będzie z 
zamówień złożonych w trybie § 3 ust. 2 w okresie trwania Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dostawie paliwa oryginalnie zaplombowanego o parametrach zgodnych z obowiązującymi 
normami technicznymi, o których mowa w ust. 2 i jakości zgodniej z załączonym świadectwem, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, a 
także w ilości zgodnej z wydanymi dokumentami przewozowymi. 

6. Przedmiot Umowy obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju opałowego. 

§ 3. 

1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Grodzisku Mazowieckim 
(05-825), przy ul. Stefana Batorego 23.  

2. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy w dni robocze w godz. 800 - 1400, sukcesywnie na podstawie zamówień złożonych 
przez przedstawiciela Zamawiającego. Jednorazowo zamawiana będzie dostawa w granicach od 6 m3 do 9 m3 oleju opałowego. 
Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w terminie nie później niż 72 godziny, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Na potrzeby 
Umowy Strony przyjmują, iż dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 
innych dni wolnych u Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt. Transport przedmiotu zamówienia będzie 
odbywał się zgodnie z wszelkimi warunkami wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
umowy ADR oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn.zm.). 
Ponadto, transport jak i rozładunek będzie odbywał się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Cysterna samochodowa dostarczająca olej opałowy musi być wyposażona w pompę 
dystrybucyjną, legalizowany licznik przepływu oleju określający ilość paliwa w referencyjnych warunkach +15°C oraz wąż spustowy L = 
min. 20 m z przystosowaną końcówką do wlewu oleju do zbiorników. Ilość paliwa wskazana na liczniku przepływomierza będzie ilością 
dostarczonego oleju do Zamawiającego. 

4. Olej każdorazowo dostarczany będzie przez Wykonawcę wraz ze świadectwem jakości wystawionym przez producenta lub jednostkę 
upoważnioną do wykonywania badań, pod rygorem odmowy odbioru dostawy. 

5. Wraz z pierwszą dostawą oleju opałowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualną kartę charakterystyki substancji 
niebezpiecznej zgodną z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (Dz.U.UE.L.06.396.1 z późn.zm.) dla oleju opałowego. 

§ 4. 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zobowiązania dostawy maksymalnej ilości oleju 
opałowego, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w zależności która z tych przesłanek nastąpi wcześniej. 

2. Wykonawca będzie realizował dostawy przedmiotu umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, w sposób 
określony w § 3 ust. 2 Umowy. 

§ 5. 

1. Do odbioru każdej partii oleju opałowego Zamawiający upoważnia pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego. Pokwitowanie 
odbioru paliwa przez ww. osoby jest równoważne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego. 

2. Przed rozładunkiem kierowca cysterny (lub inna osoba wyznaczona przez Wykonawcę) jest obowiązany do okazania przedstawicielowi 
Zamawiającego: 

1) uprawnienia ADR do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach (obejmujące olej opałowy) wraz z dokumentem ze 
zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby, na którą wystawiono uprawnienia; 

2) świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych substancji niebezpiecznych (obejmujące olej opałowy); 

3) świadectwo jakości oleju opałowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy; 

4) świadectwo legalizacji przepływomierza w cysternie dostarczającej przedmiot zamówienia. 

3. Za czynności rozładunku oleju opałowego na terenie zakładu Zamawiającego w całości odpowiedzialność ponosi osoba wyznaczona 
przez Wykonawcę, która obsługuje cysternę zawierającą towar niebezpieczny i osobiście podłącza wąż będący na wyposażeniu 
cysterny do punktu rozładunku, przestrzegając przy tym wszelkich środków ostrożności. 

4. Po wykonaniu czynności rozładunku przedstawiciel Wykonawcy przekaże przedstawicielowi Zamawiającego protokół odbioru, na 
którym będzie wyszczególniona ilość oleju opałowego zatankowana do zbiornika Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego 
potwierdzi na protokole odbioru zgodność ilości zatankowanego oleju opałowego ze stanem faktycznym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie do sprawdzenia jakości (właściwości fizyko-chemicznych) oleju opałowego w 
poszczególnych dostawach, w szczególności z normą PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” dla gatunku L-1, o której mowa 
w § 2 ust. 2 Umowy  oraz świadectwem jakości, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, poprzez przekazanie próbek oleju pobranych z 
cysterny w obecności przedstawiciela Zamawiającego do niezależnego laboratorium w celu wykonania ekspertyzy. Przez „niezależne 



 

Znak postępowania: WKD10c-27-1/2021 Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 

 
Strona 4 z 8 

 

laboratorium” rozumie się akredytowaną jednostkę badawczą w branży paliwowej. Pojemniki do pobrania próbki do badań zapewni 
Wykonawca. 

6. Koszty ekspertyzy niezależnego laboratorium poniesie: 

1) Wykonawca, w przypadku gdy ekspertyza wykaże niezgodność badanego oleju opałowego z normą PN-C-96024 dla gatunku L-1 
lub świadectwem jakości dostarczonym przez Wykonawcę, 

2) w pozostałych przypadkach Strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie analizy niezależnego laboratorium, że dostarczony olej opałowy nie 
odpowiada pod względem jakości normie PN-C-96024 dla gatunku L-1 lub jest niezgodny ze świadectwem jakości, Wykonawca 
zobowiązany jest do uznania reklamacji i w terminie 72 godzin dostarczenia na swój koszt i ryzyko olej opałowy spełniający wymogi 
określone w normie PN-C-96024 dla gatunku L-1. W takim przypadku Zamawiający ma prawo dodatkowo naliczyć Wykonawcy karę 
umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy.  

8. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonej już partii oleju opałowego (wlania do zbiorników Zamawiającego) 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami czyszczenia instalacji, zbiorników i pieca oraz wymiany uszkodzonych elementów.  

9. Decyzja niezależnego laboratorium dotycząca sporów odnośnie jakości i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę produktów z 
normą PN-C-96024 dla gatunku L-1 będzie ostateczna i wiążąca dla Stron. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń 
losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji dostaw objętych Umową. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia: 

1) który nie spełnia warunków określonych w § 2 i § 3 niniejszej Umowy; 

2) w innych godzinach niż wymienione w § 3 ust. 2 Umowy, 

3) w przypadku nieokazania przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i nie 
ponosi z tego tytułu konsekwencji finansowych.  

 

§ 6.  

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenie ustalonej w następujący sposób: 

Cena brutto 
1-go m3 oleju 

= 

Cena netto 1 m3 w temperaturze referencyjnej +15°C oleju opałowego publikowana 
na stronie internetowej producenta PKN Orlen 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx  
z dnia złożenia zamówienia w zł/m3  

 (-) minus stały upust zł/m3 

+ 

podatek VAT 
i akcyza 
(według 
aktualnie 

obowiązujących 
stawek) 

2. Wszelkie zamiany cen oleju opałowego następować będą proporcjonalnie do zmiany cen oleju opałowego publikowanych na oficjalnej 
stronie producenta oleju PKN Orlen https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx. Ogłoszenie przez 
producenta informacji o zmianie cen oleju opałowego w wyżej wskazany sposób Strony traktować będą jako zmianę cen Wykonawcy. 

3. Zmiana ceny wynikająca ze zmian uregulowań prawnych (podatkowych) będzie następować automatycznie, proporcjonalnie do zmian 
wysokości składek (podatkowych, akcyzowych lub innych), określonych w nowych przepisach powszechnie obowiązujących na dzień 
dostawy.  

4. Upust (w zależności od wyboru Wykonawcy określonego w Formularzu oferty) za 1 m3 oleju opałowego wynosi ....................... zł netto, jest wielkością 
stałą i nie będzie ulegać zmianom przez cały okres obowiązywania Umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru bez uwag. 

6. Wykonawca dołączy do każdej faktury: 

1) wydruk komunikatu producenta informującego o cenie oleju opałowego z dnia złożenia zamówienia; 

2) protokół odbioru; 

3) świadectwo jakości, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy dla danej partii oleju; 

4) kopię świadectwa legalizacji przepływomierza, o którym mowa w  § 5 ust. 2 pkt 4 Umowy.      

7. Płatność za każdorazową dostawę oleju opałowego będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez 
niego na fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
dokumentami, o których mowa w ust. 6. 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
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8. Strony ustalają, iż dopuszczają przekazywanie dokumentów informujących o rozliczeniach pomiędzy Stronami w formie papierowej i 

elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych2 faktur elektronicznych za 
pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (link do strony platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) zgodnie z 
ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 
Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane 
dokumenty elektroniczne. 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split 
payment, w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek stosowania metody podzielonej płatności. 

10. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem 
polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 
do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione 
z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. 

12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, 
jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z 
późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

13. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na 
osoby trzecie, pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

1. Wykonawca będzie realizował Umowę bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców, zgodnie z deklaracją zawartą 
w ofercie.  

2. Wykonawca powierza do podwykonania następujące części zamówienia: 

……………………………………………………………………………………. 

3. W przypadku powierzenia wykonania usług podwykonawcom, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego 
za ich działanie lub zaniechanie, jak również za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz ochronę 
danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, powziętych w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

4. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej Umowy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego.  

5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od 
Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji usługi, w sposób stały lub czasowy. Wykonawca zobowiązany jest stosownie do 
zaistniałych okoliczności, bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić Umowę zawartą z podwykonawcą. W powyższej sytuacji Wykonawca 
realizuje usługi samodzielnie lub powierza je innemu Podwykonawcy, na zasadach opisanych w ust. 3-4 niniejszego paragrafu.   

§ 8. 

1. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach: 

1) przekroczenia terminu dostawy zamówionej partii oleju opałowego ponad termin określony w § 3 ust. 2 lub terminu wymiany oleju 
opałowego, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 
brutto zamówionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) stwierdzenia niezgodności parametrów oleju opałowego po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w § 5 ust. 5 Umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wartości brutto dostarczonej partii oleju, której procedura 
dotyczy; 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bądź przez Zamawiającego w wyniku przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10 000,00 zł.  

2. W każdym przypadku, jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu Umowy powstanie 
szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę naliczonych kar umownych 
oraz kosztów, o których mowa w § 5 ust. 8.  

4. Poszczególne kary umowne są od siebie niezależne i mogą być dochodzone kumulatywnie. 

5. Kary umowne liczone są od wartości brutto i mogą być według uznania Zamawiającego: 

                                                
2 ustrukturyzowana faktura elektroniczna – należy przez to rozumieć spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy fakturę elektroniczną, 

o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – tj. fakturę w formie elektronicznej 
wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.   

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj
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a) potrącane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez 
Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia; 

b) płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, i przez 90 Dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, że nie dokona potrącenia kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego 
wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19, i przez kolejne 90 dni, bieg terminu przedawnienia roszczeń Zamawiającego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 
ulega zawieszeniu. Upływ terminu przedawnienia następuje nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, 
który obowiązywał jako ostatni.  

§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej części w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
cywilnego. 

2. Niezależnie od ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 
niniejszej Umowy. 

3. Do rażących naruszeń postanowień Umowy Strony zaliczają w szczególności opóźnienie Wykonawcy w realizacji obowiązków 
określonych w Umowie lub realizowania przez Wykonawcę dostaw bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, technicznymi standardami, zasadami BHP, dobrą jakością lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie do Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zaniechania naruszeń i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. W 
przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

6. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części 
zobowiązań. 

§ 10. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, w granicach określonych w Regulaminie udzielania zamówień 
sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o., jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z niżej wymienionych 
okoliczności: 

1) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

2) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji 
Strony, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy; 

3) zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia o 10%, tj. zwiększenia ilości zamówionego oleju opałowego w okresie grzewczym; 

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku, gdy w czasie trwania Umowy nie zostanie wykorzystana cała 
prognozowana ilość przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, o okres niezbędny do czasu wyczerpania 
wskazanej ilości przedmiotu zamówienia, a sposób obliczania ceny dostarczonego oleju określony w § 6 ust. 1 nie ulegną zmianie; 

5) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę: 

 w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 
postanowień Regulaminu, 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na jej należyte 
wykonanie Umowy, zmiany mogą obejmować w szczególności: 

- zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, 

- zmianę sposobu wykonywania dostaw, 

- zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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2. Przewidziane w ust. 1 powyżej okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia zmian, poprzez zawarcie aneksu do Umowy, 
stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń 
Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie. 

3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, 
w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określonych jako siła wyższa. 

4. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej 
się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, przy czym pojęcie siły wyższej nie obejmuje 
stanu epidemii obowiązującego w czasie zawierania Umowy, ani zdarzeń wynikających w jego następstwie. Pojęcie siły wyższej nie 
obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu 
cywilnego. 

5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak 
i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów 
potwierdzających ich wystąpienie. 

6. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające 
z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej skierowanej na adresy Stron zawarte w § 1 ust. 5 Umowy, pod rygorem 
nieważności, z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie. Dla zawiadomień, zapytań lub informacji pozostających bez wpływu na 
zmiany lub uzupełnienia Umowy dopuszcza się przekazywanie dokumentów pocztą elektroniczną. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 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 2016 r., str. 1-88), 
zwanego dalej RODO, informuje, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., zwana dalej „Spółką”, z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23; 

2) adres e-mail: iod@wkd.com.pl do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, udostępniony osobom, których dane osobowe są 
przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 
organy i podmioty, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 
usunięcia i zniszczenia). 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe 
wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku załączenia do Umowy pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów 
- dane osobowe w nich zawarte. 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie 
uzasadniony interes administratora wskazuje się bieżącą współpracę podczas realizacji Umowy, dochodzenie swoich praw 
majątkowych/niemajątkowych lub ochronę przed roszczeniami wobec administratora; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku z realizacją 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz podmiotom 
działającym w jego imieniu, a także podmiotom przetwarzającym administratora (m.in. dostawcom usług IT); operatorom 
pocztowym, kurierskim; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państw trzeciego) 
lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 
udostepnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień 
ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne 
prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób 
odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w 
pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

mailto:iod@wkd.com.pl
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7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym 
administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane 
przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia3 lub 
ograniczenia4 przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do otrzymania kopii 
danych;  

9) w przypadku, gdy realizacji Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia 
przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i 
realizacja Umowy; 

12) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez 
Panią/Pana danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec 
osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, przekazując im treść 
klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych 
osobowych, którymi będzie dysponował Zamawiający. 

 

§ 12. 

1. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania 
upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

4. Spory, które wynikną przy wykonywaniu Umowy, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, Strony 
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

Załączniki nr 1 do Umowy - Oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

 

 

           WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

                                                
3 z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 
4 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 


