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Dostawa gazu płynnego propan techniczny do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej
w miejscowości Czarny Dunajec
Załącznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków
zamówienia tym samym należy je interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr UG/ZP/…./2022
Zawarta w dniu ………. 2022r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:
Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowaną przez:
1. Wójt Gminy – Marcin Ratułowski
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
wraz z jednostką podległą tj.:
Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu
z siedzibą: ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec
NIP: 735-10-85-250
reprezentowanym przez:
Iwona Wontorczyk – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
przy kontrasygnacie: Teresa Ochmańska – Główna Księgowa
a:
[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]:
Panią/Panem ………………………….., zam. …………………., PESEL: …………….., prowadzącą/-ym działalność
gospodarczą pod firmą …………………., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej
w………………… ul. …………………………., …….-………… …………………… wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]:
………………………………………. z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP: ……………………….., REGON: ………….,
reprezentowaną przez:
…………………….
…………………….
uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji
odpowiadającej
odpisowi
aktualnemu
(w
dacie
zawarcia
niniejszej
Umowy)
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]
zwanym/ą dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku spółki cywilnej:]
1. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym działalność
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……………, ul.
…………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
2. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym działalność
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……………, ul.
…………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
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prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….…………………….
posiadającej NIP:……………………………………, REGON: ……………………………………,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:]
(w przypadku spółki prawa handlowego:)
1. ..................................................................... z siedzibą w ………………………, ul. ……………………., …………………… wpisaną do
Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………….,
…… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., kapitał
zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości
(dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą NIP: .............................. REGON: ..............................,
reprezentowaną przez:
..................................................................
uprawnion/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji
odpowiadającej
odpisowi
aktualnemu
(w
dacie
zawarcia
niniejszej
Umowy)
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:)
2. Panią/Panem ………………………………, PESEL: ………………………. , prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod
firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w …………… ul.
…………………., ……. - ………….. ………………………, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
działającymi jako konsorcjum …………………………. (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera
Konsorcjum),powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
– reprezentowanymi przez …………………………………….. – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej umowy o
udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr ….. z dnia ………………………………….]
zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.20.2022,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do celów
grzewczych dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Czarny Dunajec” oraz zgodnie z przepisami art. 275
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.),
zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Dostawa gazu płynnego propan techniczny do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w
miejscowości Czarny Dunajec”.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan do celów grzewczych (zwanego dalej „gazem”), w ilościach
wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
transportem i na koszt Wykonawcy.
3. Dostarczony gaz płynny skroplony propan musi być zgodny z wymaganiami jakościowymi gazu określonego w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu
skroplonego określonych normą PN-C-96008.
4. Dostawa gazu odbywać się będzie do następującej jednostki oświatowej podległej Gminie Czarny Dunajec:
 Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu z siedzibą: 34-470 Czarny Dunajec, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II,
nr 144
5. Zamawiający dysponuje trzema własnymi, zlokalizowanymi na zewnątrz, zbiornikami naziemnymi na gaz
płynny o pojemności 6.000 litrów każdy.
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6.

Szacowana przez Zamawiającego ilość dostaw w okresie umownym wynosi około 65.000 litrów (przy czym
gwarantowana ilość wynosi 40.000 litrów)
7. Minimalna jednorazowa wielkość dostawy wynosi około 10.000 litrów.
8. Zamawiający informuje, że jest zwolniony z akcyzy za gaz dostarczany i posiada stosowny wpis w tym zakresie
do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.
9. Osobą koordynującą ze strony Zamawiającego realizację niniejszej umowy jest:
Ewa Palenik – dyr. Szkoły Podstawowej, tel. 018-26-573-23
10. Osobą koordynującą ze strony Wykonawcy realizację niniejszej umowy jest:
………......................….. tel. ………………
§2
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1.1. Rozwiazywanie problemów technicznych leżących po jego stronie
1.2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem dostaw.
1.3. Składania jednorazowych zamówień na dostawy gazu wielkości min. 10.000 litrów.
1.4. Nadzorowania poziomu zawartości zbiorników w celu nie dopuszczenia, aby ten poziom był niższy
niż 25%.
1.5. Przyjmowania dostawy gazu w godzinach ustalonych z Wykonawcą.
1.6. Terminowej zapłaty wynagrodzenia za dostarczony gaz.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
2.1. Dostarczanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego o wysokiej
jakości zgodnej z obowiązującymi normami oraz w ilościach wynikających z realnych potrzeb
Zamawiającego.
2.2. Dostarczenia Zamawiającemu, wraz z każdą dostawą gazu, świadectwa jakości dostarczonego gazu.
2.3. Dostarczania gazu własnym transportem i na własny koszt do zbiorników w takiej ilości aby pokryć
zapotrzebowanie Zamawiającego określone w deklarowanej minimalnej ilości zakupu gazu.
2.4. Dostarczania gazu specjalną cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik gazu.
2.5. W ramach dostaw gazu dostawca ma obowiązek zapewnienia serwisu, obsługi technicznej, a także
przeglądów stacji zbiornikowych przed sezonem grzewczym, będących własnością Zamawiającego.
Zadanie to nie obejmuje zlecania oraz prowadzenia czynności z zakresu dozoru technicznego, które
wraz z przeglądami kotłów gazowych wykonuje Zamawiający.
2.6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówiony gaz propan w terminie do …..
dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia. Dostawy powinny
odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Złożenie zamówienia następuje drogą
elektroniczną poprzez wskazanie ilości zamawianego gazu propan dla celów grzewczych przez
Zamawiającego na podany adres e-mail Wykonawcy: ………@……………
2.7. Realizowanie zamówień przez personel (kierowcy, operatorzy) posiadający wymagane przepisami
uprawnienia i kwalifikacje.
2.8. Pomiar ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego
za pomocą urządzenia zamontowanego na cysternie. Przy każdej dostawie gazu Wykonawca
sporządzi dokument potwierdzający faktycznie zatankowaną ilość gazu, który zostanie podpisany
przez przedstawiciela Wykonawcy i jednostki Zamawiającego.
2.9. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż.
w trakcie wykonywania robót,
2.10. Współpraca z przedstawicielami i jednostkami Zamawiającego,
2.11. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi dostawami;
2.12. Informowanie Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
działalności.
§3
Oświadczenia i dalsze obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia i środki transportu przeznaczone do
wykonywania zamówienia określonego w §1 niniejszej umowy, spełniające wymagania techniczne określone
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn.
zm.) i inne wymagania przewidziane przepisami prawa dla dostawy i transportu gazu.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami ciekłymi, nr: ………………………..…………………….., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
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3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie budzi on jego wątpliwości.
Wynagrodzenie należne zostało obliczone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu wszelkich kosztów
związanych z należytym wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i posiadania obowiązującej – w okresie obowiązywania niniejszej
umowy - umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej za szkody wyrządzone Zamawiającemu bądź osobom trzecim podczas i w związku z
wykonywaniem zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i okazywać ją niezwłocznie
maksymalnie w terminie 3 dni roboczych, na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionego przez niego
pracownika. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa traci ważność w trakcie obowiązywania umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia poprzez zawarcie nowej umowy lub
aktualizację ubezpieczenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością,
rozumianą jako staranność profesjonalisty, właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy,
obejmująca także znajomość przepisów obowiązującego prawa oraz następstw z nich wynikających.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

§4
Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
osób
fizycznych,
od
których
dane
osobowe
bezpośrednio
lub
pośrednio
pozyskał
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu.
Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w związku i dla
potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§5
Podwykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
* własnymi siłami
* z udziałem Podwykonawcy, w takim przypadku zakres prac powierzonych przez Wykonawcę
Podwykonawcy obejmować będzie: .......................................................................................……………………….……………...
…………………………………………………………………………………………………
(* niepotrzebne skreślić)
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na dostawy zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, zobowiązany jest w trakcie realizacji
zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej
zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy, a także
projektu jej zmiany z Podwykonawcą, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli projekt umowy, a
także projekt jej zmiany:
a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni,
c) zawiera ona postanowienie niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmian, której przedmiotem są dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy o podwykonawstwo i jej zmian.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty usług Podwykonawcy zatrudnionego przez
Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z jego pracy oraz szkody związane z jego
pracą, poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.
Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawcą mają odpowiednio zastosowanie
zasady dotyczące Podwykonawcy zawarte w niniejszej umowie.
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§6
Termin wykonania zamówienia
1. Wykonanie zobowiązań niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia.
2. Ostateczny termin wykonania całego przedmiotu umowy: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do
dnia ………… 2023 r.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

§7
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe obliczone na podstawie zaoferowanej stawki jednostkowej wynoszącej: ............ złotych netto
za jeden litr gazu (słownie:..............................................), powiększonej o podatek VAT [.....%], co daje kwotę
.................. złotych brutto za jeden litr gazu (słownie: .......................................................).
Przewidywana wielkość zamówienia wynosi: 65.000 litrów gazu.
Gwarantowana minimalna wielkość zamówienia wynosi 40.000 litrów gazu.
Wynagrodzenie podane jest w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego i który
obejmuje wszystkie nakłady Wykonawcy, a w tym materiały i prace, które są niezbędne do wykonania
kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §7 ust. 4 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi
w momencie wystawienia faktury.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §7 ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji
Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na konto
Wykonawcy.
 jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy,
Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku
braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu.
W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stosuje się art. 465 ustawy Pzp.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać odsetki
ustawowe za opóźnienie.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokument potwierdzający faktycznie
zatankowaną ilość gazu, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
Faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę na:
Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
i doręczone na adres:
Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec
Na fakturach w miejscu adnotacji „ODBIORCA”, należy wpisać: Szkoła Podstawowa w Czarnym
Dunajcu
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Dostarczony przez Wykonawcę gaz użytkowany będzie wyłącznie do celów grzewczych, w związku z czym,
nastąpi zwolnienie od akcyzy stosownie art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. - o podatku akcyzowym
(Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11 ze zmianami). Przy każdorazowym zakupie gazu Zamawiający zobowiązuje się do
złożenia na żądanie Wykonawcy stosownego pisemnego oświadczenia.
Zapłata za gaz nastąpi po cenie nieobciążonej podatkiem akcyzowym, z którego Zamawiający jest
zwolniony.
Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatny, przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl
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18. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).
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§8
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, tj. iloczynu ceny jednostkowej określonej w §7 ust. 1
niniejszej Umowy oraz przewidywanej ilości zamówienia określonej w §7 ust. 2 niniejszej
Umowy.
2) za każdy dzień zwłoki w dostawie gazu, ponad termin określony w §2 ust. 2.6 niniejszej Umowy
- w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną w terminie przez
Wykonawcę dostawę.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, , tj. iloczynu ceny
jednostkowej określonej w §7 ust. 1 niniejszej Umowy oraz przewidywanej ilości zamówienia określonej
w §7 ust. 2 niniejszej Umowy.
Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, których Strona może dochodzić
od drugiej Strony nie może przekroczyć 20% kwoty, będącej iloczynem ceny jednostkowej określonej
w §7 ust. 1 niniejszej Umowy oraz przewidywanej ilości zamówienia określonej w §7 ust. 2 niniejszej
Umowy.
Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości
realnie poniesionej szkody.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania wierzytelności należnych Zamawiającemu
z tytułu naliczonych kar umownych z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia
choćby ta ostatnia nie była jeszcze wymagalna, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Postanowienia
zdania 1 niniejszego ustępu znajdują zastosowanie, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 15r1 ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). W przypadku niemożności dokonania potrącenia
przez Zamawiającego oraz w odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę,
kara umowna będzie płatna w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Stronę
zobowiązaną do zapłaty kary umownej stosownego wezwania do zapłaty od Strony uprawnionej do jej
naliczenia wraz ze stosowną notą obciążeniową.
Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary
i podstawie jej naliczenia oraz – w przypadku dokonania potrącenia, którym mowa w ust. 6: złożenia
Wykonawcy oświadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia.
Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potracenie lub w inny sposób zaspokojenie żądania zapłaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia dostaw, ani z innych zobowiązań
umownych.

§9
Prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:
1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
2. W przypadku, o którym mowa w §9ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części,
której zmiana dotyczy.
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3. W przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar umownych
określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania.
4. Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635
i art. 636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy
w całości lub w części i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,
w następujących przypadkach:
1) dokonania zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy;
2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);
3) realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w tym w szczególności, gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i łączny okres wszystkich przerw wynosi więcej niż 14 dni;
4) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, tj. iloczynu ceny jednostkowej
określonej w §7 ust. 1 niniejszej Umowy oraz przewidywanej ilości zamówienia określonej w §7 ust. 2
niniejszej Umowy;
5) zaistnienia konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich
zapłat na rzecz choćby jednego z tych podmiotów na sumę większą niż 20% wartości Umowy;
5. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do
odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia
powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej Ją do odstąpienia.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie.
Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od całości
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) – w razie
niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze
skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc.
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§ 10
Zmiana umowy
Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień zawartej
umowy. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepis w k.c. (w szczególności pożarów, powodzi,
wojen, konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń
o charakterze zewnętrznym, na które strony nie mają żadnego wpływu), wystąpienia sytuacji
niemożliwych do przewidzenia w trakcie realizacji zamówienia lub wystąpienia innych wyjątkowych
okoliczności niezależnych od stron,
2) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w
art. 455 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych
od stron umowy:
1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie
wykonywania zamówienia – poprzez wskazanie tej części zamówienia,
2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie
składania oferty – poprzez zmianę danych Podwykonawcy.
Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej.
§ 11
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej
Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub
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rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do ich rozwiązania w
drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa) tj.
Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdą przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy: ustawy z dnia 11 września 2019 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), oraz aktów wykonawczych do tychże
ustaw, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.) o ile
przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, będą
rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.
Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oświadczenie
woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym, jest równoważne z
oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie pisemnej.
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda ze Stron
otrzymuje po jednym egzemplarzu.
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy
2) Załącznik nr 2 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Za Gminę Czarny Dunajec:

Za Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu
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Załącznik nr 2 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka organu
zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które
uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.
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”, Zamawiający informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez
Wójta Gminy, z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;
 Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonując
pod numer: (+48) 18-26-135-40;
 Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego
inspektora ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, pisząc na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-135-40;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RB.271.20.2022 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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 [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];
 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;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 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, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 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 .
**
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