
Załącznik 3 do SIWZ - IPU 

 

 § 1. 

Struktura Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną 

część stanowią następujące załączniki: 

1.1. Załącznik nr 1:  Formularz Techniczny, 
1.2. Załącznik nr 2:  Formularz ofertowy/protokół z negocjacji 
1.3. Załącznik nr 3: Protokół odbioru 

2. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów, o których mowa w ust. 1, postanowienia 

te będą stosowane i interpretowane według powyższego porządku. 

3. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią załączników pierwszeństwo mają postanowienia 

Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane prawem warunki do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy,  

ze szczególnym uwzględnieniem jej przedmiotu opisanego w § 2 poniżej. W szczególności Wykonawca posiada wszelkie 

koncesje/zezwolenia uprawniające do sprzedaży i dostaw oleju napędowego, o którym mowa w § 2 Umowy i prowadzi 

działalność z zachowaniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.   

 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy są sukcesywne, zgodne z bieżącymi potrzebami Zamawiającego dostawy oleju napędowego, 

spełniającego wymogi szczegółowo określone w ust. 2 poniżej oraz w Załączniku nr 1 do IPU – formularz techniczny,  

na warunkach  określonych  w formularzu technicznym oraz Załączniku 3 do SIWZ – IPU,  w szacunkowej ilości 1 368,58 

m³,  

w wyszczególnieniu1:  

a) stacja paliw, Rogowiec, ul. Instalacyjna 20: 1 023,02 m³, w tym: 

- olej napędowy standardowy – 455,76 m³,  

- olej napędowy o polepszonych właściwościach „arktyczny” – 567,26 m³ 

b) stacja paliw, Opole, ul. Elektrowniana 25 (teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole): 345,56m³, w tym: 

- olej napędowy standardowy – 206,35 m³,  

- olej napędowy o polepszonych właściwościach „arktyczny” - 139,21 m³ 

zwanego dalej „produktem” lub „Przedmiotem zamówienia”, wraz z usługami towarzyszącymi, zwanymi dalej dla potrzeb 

niniejszej Umowy „Usługami”. 

2. Przedmiot Umowy musi spełniać wymagania: 

a) olej napędowy standardowy – wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), odpowiadający również wymaganiom 

Polskiej Normy PN-EN 590. 

b) olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zwany dalej olejem napędowym arktycznym 

wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), odpowiadaj również wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 dla arktycznej 

klasy 2. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw realizowanych w ramach niniejszej 

umowy o nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb, bez konieczności podpisywania przez strony aneksu do Umowy na 

podstawie odrębnego pisma.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wywoływania dowolnego rodzaju oleju napędowego, określonego w ust. 2  

w zależności od potrzeb. 

§ 3. 

Wynagrodzenie Umowne 

1. Łączne maksymalne wynagrodzenie netto (bez VAT) z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy wynosi …………….…….. PLN 
(słownie złotych: …………………………….. 00/100 gr.). 

2. Na potrzeby każdorazowej dostawy cena jednostkowa 1 m³ produktu będzie kalkulowana na zasadach opisanych poniżej  

w ust. 2 – 4. 

3. Kalkulacja ceny netto za 1 m³ oleju napędowego będzie realizowana w oparciu o poniższy wzór: 

                                                                                          Cj =Ck - ri 

oznaczenia: 𝑪𝒋 − 
Gdzie: j=1 (dla oleju napędowego standardowego); j=2 (dla oleju napędowego arktycznego); 

cena jednostkowa netto za 1m3 oleju napędowego (bez podatku VAT) na dzień wywołania dostawy (cena do 
rozliczeń między stronami) 

𝑪𝒌 − 

cena spotowa netto za 1000 I (1m3) oleju napędowego: 

Gdzie k=1 (dla oleju napędowego standardowego); k=2 (dla oleju napędowego arktycznego); 

Gdy k=1 cena jednostkowa tzw. spotowa za 1000 I (1m3) oleju napędowego standardowego, stanowiąca 

średnią arytmetyczną cen oleju napędowego producentów paliw PKN Orlen S.A. i Grupy LOTOS SA, 

obowiązujących w dniu wywołania zamówienia, podawanych na stronach internetowych producentów, 

odpowiednio ,,Oleju Napędowego Ekodiesel" 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/archiwum-cen.aspx 

i „Oleju Napędowego Eurodiesel"  

https://www.lotos.pl/145/type,oil_eurodiesel/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_paliw 

Gdy k=2 cena jednostkowa tzw. spotowa za 1000 I (1m3) oleju napędowego arktycznego, stanowiąca średnią 

arytmetyczną cen oleju napędowego producentów paliw PKN Orlen S.A. i Grupy LOTOS S.A., 

obowiązujących w dniu wywołania zamówienia, podawanych na stronie internetowej, odpowiednio ,,Oleju 

Napędowego Arktycznego2" 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/archiwum-cen.aspx 

i „Oleju napędowego ON I Z-40” 

https://www.lotos.pl/145/type,oil_Iz_40/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_paliw 

𝒓𝒊 − 

Rabat cenowy wyrażony kwotowo w PLN od ceny spotowej  

Gdzie r=1 (upust dla oleju napędowego standardowego);  

r= 2 (upust dla oleju napędowego arktycznego);  

zaoferowany przez dostawcę w ofercie z dnia ………….. (negocjacje handlowe) złożonej w postępowaniu 

przetargowym nr BTC/FZ/2154/262/2020.P. 

 

4. Rabaty cenowe wynoszą;  

1) Dla zamówienia określonego w formularzu technicznym2: 

a) r1 wynosi …………PLN ceny spotowej netto (zawierającej opłatę paliwową oraz akcyzę, bez podatku VAT) i jest 

stały (niezmienny) w okresie obowiązywania Umowy. 
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b) r2  wynosi …………. PLN ceny spotowej netto (zawierającej opłatę paliwową oraz akcyzę, bez podatku VAT) i jest 

stały (niezmienny) w okresie obowiązywania Umowy. 

5. Ceny jednostkowe netto za 1 m³, o których mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem ust.6, zostaną powiększone o podatek Vat 

zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT przepisami i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie 

całego okresu trwania Umowy. 

6. Jeżeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów o podatku od 

towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami W przypadku, gdy Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto nienależny  podatek VAT, to 

Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia  o kwotę podatku VAT, którą  obowiązany jest rozliczyć zamiast Wykonawcy 

na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. 

7. Cena jednostkowa netto za 1m³ obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym  

w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiających, ubezpieczenia towaru, opłaty pośrednie (koszty załadunku  

i rozładunku, wszelkie zobowiązania podatkowe i celne wynikające ze stosownych ustaw) itp. 

8. Niewykorzystanie na realizację Przedmiotu Umowy kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu nie powoduje powstania 

po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po stronie Zamawiającego 

zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną kwotę określoną w ust. 1.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego  

z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Ponadto Wykonawca oświadcza, że pochodzenie towaru, który 

jest przedmiotem Umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu 

wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT. 

§ 4. 

Termin i miejsce wykonania Umowy 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 30.06.2021r.  

2. Przedmiot Umowy może być realizowany przez okres 2 miesięcy po zakończeniu okresu przewidzianego w ust. 1, bez 

konieczności spisywania aneksu do Umowy, jeżeli  maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w  § 3 ust.1 nie zostanie 

przekroczone. 

3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.3  

2.1. Stacja paliw - Rogowiec, ul. Instalacyjna 20; 

2.2. Stacja paliw - Opole, teren PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25. 

4. Dostawy produktu będą się odbywały sukcesywnie, na zamówienie Zamawiającego przesyłane drogą elektroniczną oraz 

niezwłocznie potwierdzane przez Wykonawcę, na warunkach określonych w formularzu technicznym, stanowiącym Złącznik 

nr 1 do niniejszej Umowy. Warunkiem dostarczenia towaru, w podanych w formularzu technicznym terminach, jest złożenie 

zamówienia do godz.12:00, w przypadku złożenia zamówienia po godz. 12:00 zamówienie zostanie potraktowane jako 

wywołane w dniu następnym. 

5. Dostawy będą realizowane w sposób opisany w formularzu technicznym, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Termin dostawy produktu do Zamawiającego został określony w formularzu technicznym, stanowiącym Załącznik nr 1. 

7. Zamawiający stosownie do swoich potrzeb ma prawo do złożenia zamówienia określającego inne terminy dostawy  

niż przewiduje formularz techniczny, pod warunkiem uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

8. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, określonego w formularzu 

technicznym, stanowiącym Złącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
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§ 5. 
Wykonywanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za terminowość wykonania Umowy. 

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, 

doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy 

(Personel Wykonawcy). Personel ten Wykonawca zatrudniać będzie w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach faktycznych 

i prawnych mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 

postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zamówiony towar w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (GK PGE) w tym 

Spółek zależnych a w szczególności pracowników Zamawiającego i jego Oddziałów przy realizacji Przedmiotu Umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy 

o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie 

naruszenia tego obowiązku Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000 PLN za każdy 

stwierdzony taki przypadek. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania, o którym mowa w ust. 5, zostanie wprowadzony 

również do Umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, przy każdej dostawie, czytelnego orzeczenia laboratoryjnego 

sporządzonego przez akredytowane laboratorium lub inny dokument (np. świadectwo jakości) wystawiony przez naftobazę, 

potwierdzający jakość dostarczanego oleju napędowego. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące 

dostarczony produkt oraz musi być potwierdzone przez Wykonawcę datą jego wysyłki. Brak takiego orzeczenia może 

stanowić podstawę odmowy przyjęcia produktu przez Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek poinformowania o tym 

fakcie Wykonawcy i zobowiązania go do uzupełnienia brakującego orzeczenia w ciągu jednej godziny w formie 

elektronicznej. Przed pierwszą dostawą, a najpóźniej w dniu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu aktualne karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego oraz każdorazowo w przypadku ich aktualizacji 

lub wskaże stronę www, z której Zamawiający będzie mógł pobrać aktualną wersję karty charakterystyki. 

8. Przy dostawach autocysternami dodatkowym dokumentem dostarczonym przez Wykonawcę będzie dowód wydania 

produktu z określeniem numeru rejestracyjnego cysterny. Numer dowodu wydania winien być umieszczony na ateście 

produktu (orzeczeniu laboratoryjnym) lub na dowodzie wydania winien być umieszczony numer atestu produktu (orzeczenia 

laboratoryjnego). Dowód wydania powinien ponadto zawierać informację o ilości i cechach założonych plomb. 

9. Dostawy realizowane autocysterną, w tym przewóz produktu, będą realizowane przez podmioty spełniające wszystkie 

wymagania Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 

zwłaszcza w zakresie kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz organizacji i ochrony przewozu. 

10. Rozładunek autocysterny będzie dokonywany przez pracownika podmiotu wykonującego przewóz w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego i do zbiornika wskazanego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Pracownik dokonujący 

rozładunku musi posiadać stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do opróżniania cystern drogowych wydane 

przez Transportowy Dozór Techniczny. Podmiot wykonujący przewóz jest jednocześnie „odbiorcą” w rozumieniu Umowy 

ADR.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części dostaw podwykonawcom Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego na piśmie w ciągu 10 dni od zawarcia umowy o nazwach firm podwykonawców, którym zamierza powierzyć 

realizację dostaw wraz ze wskazaniem części dostaw powierzanych poszczególnym podwykonawcom. 
11. Wykonawca nie może zlecić wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się, że niżej wymienione dostawy zostaną powierzone do wykonania przez podwykonawców: 
       –  ….…………………………..  zakres: …………………………………………………….. 

       (nazwa podwykonawcy 
13. Zamawiający ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy:  

a. imię i nazwisko………………………….., funkcja…………………………………….., tel…………………………………. 

b. imię i nazwisko………………………….., funkcja……………………………………., tel………………………………….. 

14. Wykonawca ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy:  

a. imię i nazwisko………………………….., funkcja……………………………………., tel………………………………….. 

b. imię i nazwisko………………………….., funkcja……………………………………., tel………………………………….. 

15. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega przepisów prawa, w tym 

w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów 

dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów 

ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, 

podwykonawców lub osoby przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek  

GK PGE, w powyższym zakresie.  

16. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami określonymi w „Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych  

GK PGE” oraz z „Dobrymi Praktykami Zakupowymi”, dostępnymi na stronie: http://betrans.pl/przetargi i jako Partner 

Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu ww. Kodeksu, w sprawach związanych z  realizacją umów na rzecz Spółek GK 

PGE przestrzega określonych tam standardów prawnych i etycznych i dołoży należytej staranności aby jego pracownicy, 

współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane  

na rzecz Spółek GK PGE przestrzegali tych standardów. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę  

lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osoby przy pomocy których będzie świadczyć 

usługi/dostawy ww. zasad, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.  

18. Zamawiający zastrzega możliwość badań jakości dostarczonego produktu w akredytowanym laboratorium. Badanie, oceny 

wyników i obliczenia estymatorów precyzji realizowane będą na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 25 marca 

2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 247) oraz zgodnie normą PN-EN ISO 4259 

Przetwory naftowe  wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania. W przypadku niezgodności jakości dostarczonego 

produktu z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), lub niezgodności gęstości dostarczonego produktu z gęstością podaną w czytelnym 

orzeczeniu laboratoryjnym, koszt badan pokrywa Wykonawca. Przy pobieraniu do badania próbek produktu nie musi być 

obecny przedstawiciel Wykonawcy. Próbkę produktu należy pobrać w sposób zgodny z wymaganiami rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z 25 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych 

i biopaliw ciekłych (t.j. Dz.U.z 2014r.poz.1035). 

19. Jeżeli badania, o których mowa w ust. 18, wykażą niezgodność jakości dostarczonego produktu, z uwzględnieniem 

tolerancji metod badawczych, z parametrami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), lub niezgodność gęstości 

dostarczonego produktu z gęstością podaną w czytelnym orzeczeniu laboratoryjnym, koszt tych badań pokrywa 

Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonego produktu, a jeżeli wyniki badań będą 

znane po jego przyjęciu, może zażądać wymiany wadliwej partii produktu na koszt Wykonawcy, bez zbędnego opóźnienia, 

jednak w czasie nie dłuższym niż 3 dni od dnia powiadomienia go o ujawnieniu wad, o ile Strony nie uzgodnią innego 

terminu. 

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli autocysterny, kierowcy i ich dokumentów. W przypadku stwierdzenia 

uchybień zagrażających bezpieczeństwu w trakcie rozładunku autocysterny Zamawiający nie dopuści do rozładunku,  

a koszt przewozu pokrywa Wykonawca 
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§ 6. 

Poufność 

1.   Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść  

i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane 

osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące 

warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,  

przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom GK PGE. W przypadku powierzenia  

przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartym 

Zamówieniem, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym 

ustępie.  

2.  Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący 

w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji 

dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania  

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na 

przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE 

Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. jak i również 

obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia  

16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE. 

3.   Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika 

z przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urządzeń Zamawiającego. 

4.   Z zastrzeżeniem ust. 1-3, żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony żadnych 

dokumentów ani informacji związanych z Umową, otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej Strony do celów 

innych niż realizacja Umowy oraz korzystanie z przedmiotu Umowy a także jego konserwacja, remont, naprawa, 

modernizacja, rozbudowa. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może wykorzystać jakichkolwiek danych 

dotyczących Zamawiającego dla innych celów, niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy, dotyczy to 

w szczególności stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeń, 

programów i planów remontowych oraz inwestycyjnych jak również wszelkich danych finansowo – księgowych i bilansowych 

Zamawiającego oraz innych informacji, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a do których Wykonawca 

uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. 

§ 7. 

Procedury Odbioru 

1. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia do czasu jednostronnego podpisania Protokołu 

Odbioru przez Zamawiającego dla dostaw autocysternami w momencie przelania produktu przez króćce zlewowe do 

zbiornika Zamawiającego (rozładunku) i ewentualnym zważeniu tary autocystern w zależności od wymagań Zamawiającego. 

Wszystkie sytuacje awaryjne związane z rozładunkiem będą rozpatrywane przez Strony indywidualnie. 

2. Protokół Odbioru dostawy będzie wystawiony przez Zamawiającego po stwierdzeniu, że dostarczony przedmiot 

zamówienia odpowiada wymogom Umowy, a następnie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy 

(przez kierowcę wskazanego w dokumencie dostawy). 

3. Ilość faktycznie dostarczonego produktu będzie ustalana na podstawie pomiarów w legalizowanych zbiornikach 

Zamawiającego wyposażonych w czujniki komputerowego systemu pomiaru, jako różnica ilości produktu po zlaniu i przed 

zlaniem, odczytana z wydruku komputerowego w odniesieniu do temperatury 15°C lub ilość dostarczonego produktu będzie 

ustalana przez pomiar słupa produktu legalizowaną listwą pomiarową w legalizowanych zbiornikach jako różnica ilości 
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produktu po zlaniu i przed zlaniem w odniesieniu do temperatury 15°C. Dla lokalizacji, gdzie transport odbywa się 

autocysternami, po uzyskaniu akceptacji osoby upoważnionej do podpisania Protokołu Odbioru, dopuszcza się określenie 

ilości dostarczonego oleju na podstawie wydruku z zalegalizowanego systemu wydawczego autocysterny. Różnica 

pomiędzy ilością produktu zafakturowanego, a zmierzoną przez Zamawiającego, przekraczająca dopuszczalne normy 

błędów granicznych, może stanowić podstawę do reklamacji. Jednostką miary obowiązującą w dniu podpisania Umowy jest 

1 m3 w temperaturze odniesienia 15°C. 
Ilość produktu do fakturowania będzie ustalana na podstawie ilości deklarowanej w liście przewozowym Wykonawcy pod 

warunkiem, iż w przypadku dostaw autocysternami różnica wagowa oleju napędowego pomiędzy wagą deklarowaną  

a zważoną nie będzie przekraczać dopuszczalnej maksymalnej normy ubytków powstających w czasie przewozu paliw 

ciekłych tj. 0,1% ilości deklarowanej. 

4. Do celów kontrolnych Zamawiający może dokonywać pomiarów wagowych brutto dostarczanych cystern z produktem oraz 

tary na legalizowanej wadze Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia różnicy wagowej w ilości przekraczającej 0,1% (dla 

autocystern) pomiędzy masą deklarowaną a sprawdzoną, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zaistniałym 

przypadku, przekazując mu protokół z komisyjnego odbioru dostawy, stawiając całą partię produktu do jego dyspozycji.  

W przypadku akceptacji partii produktu przez Zamawiającego, Strony do rozliczeń przyjmą ilość wynikającą  

z przeprowadzonego u Zamawiającego pomiaru. W przypadku braku różnic wagowych w ilości przekraczającej 0,1% (dla 

autocystern) rozliczenie nastąpi po ilości zadeklarowanej w dokumentach przewozowych Wykonawcy. 

5. Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku akceptacji przez Zamawiającego ilości dostarczonego oleju na 

podstawie wydruku z zalegalizowanego systemu wydawczego autocysterny, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku 

rozliczenie nastąpi po ilości wynikającej z wydruku. 

6. W przypadku stwierdzenia braku w dostawie w wysokości przekraczającej dopuszczone normy błędów granicznych, 

Wykonawca nie może pomniejszyć wysokości złożonej przez Zamawiającego reklamacji w wysokości dopuszczalnych 

błędów granicznych, o których mowa w ust. 3. W tym przypadku Wykonawca odpowiada za ilość dostawy zadeklarowaną  

w dokumentach przewozowych, zgodnie z postanowieniami ust 4. 

7. Składanie reklamacji u Przewoźnika jest obowiązkiem Wykonawcy. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany, najpóźniej w następnymi dniu 

roboczym zająć stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń tj. udzielić Zamawiającemu informacji jakie kroki 

zostaną podjęte w odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. W tym czasie Zamawiający może powstrzymać się od rozładunku. 

Brak stanowiska Wykonawcy w powyższym czasie traktowany będzie jako uznanie reklamacji. 

9. W ramach składanej reklamacji Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty: protokół z ustalenia 

rzeczywistej wielkości dostawy paliwa i protokół z pomiarów rzeczywistych parametrów paliwa w dostawie. W przypadku 

konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów przez Zamawiającego, Wykonawca zgłosi taką potrzebę, która 

niezwłocznie zostanie rozpatrzona. 

§ 8. 

Płatności 

1. Płatności będą dokonywane w walucie PLN przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze. 

2. Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę 

i adres oraz zapis, którego Oddziału/Centrali dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer 

zamówienia lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem 

faktury. Faktura VAT zostanie przesłana na adres: dms.pge_sz@ironmountain.pl, z adresu e-mail ………………………. 

gwarantującego autentyczność pochodzenia faktur. 

4. Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez spółkę Iron Mountain Polska Sp. z o.o. 
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5. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny adres, niż wskazany 

powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury (Wykonawcę) dokonując odbioru dostawy, wskazując 

nowy adres doręczenia faktury. Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem 

NIP wskazanym na wstępie i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur 

bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem 

NIP ………………………..  

8. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru. Faktura 

zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru oraz przesłana do Zamawiającego 

na adres wskazany w ust. 3 powyżej oraz w § 10 ust. 4 

9. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub Umową spowoduje wydłużenie 

terminu zapłaty z winy Wykonawcy o czas do dnia nadesłania prawidłowo wystawionej faktury, za który nie przysługują 

Wykonawcy odsetki.  

10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane  

są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa 

się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.  

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1. pkt 1. Prawa bankowego lub innym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy 

VAT, o  którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień 

płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana bez prawa 

Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie w zapłacie. 

12. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy 

może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 2 powyżej, przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta 

wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej 

na stopie procentowej ustalonej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego  

w umowie i zaakceptowanej przez Wykonawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zapłaty. 

Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji 

ekonomiczno–finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności za fakturę przed 

terminem zapłaty, na Wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, 

uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu 

zapłaty przed terminem określonym  

13. W przypadku złożenia reklamacji ilościowej lub jakościowej przez Zamawiającego płatność faktury za daną dostawę paliwa 

zostaje wstrzymana do momentu jej rozstrzygnięcia. 

14. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

15.  Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy  

o podatku od towarów i usług, będzie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w art. 

108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

§ 9. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Pod rygorem zatrzymania przez Zamawiającego wadium i prawa odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia   

Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości …………….……, co stanowi 2% wynagrodzenia 
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określonego w § 3 ust. 4, powiększonego o podatek VAT, w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej albo 

kaucji pieniężnej.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, rękojmi oraz gwarancji i może być wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

albo kaucji pieniężnej.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie 

nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na każde pierwsze żądanie i powinno być wystawione na „Betrans” spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Kalisko 13, 97 – 400 Bełchatów. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć 

prawo polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta/Zamawiającego. Treść gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem uznania braku jej dostarczenia.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie kaucji pieniężnej zostanie zdeponowane na rachunku 

bankowym Zamawiającego na okres zabezpieczenia. Kwota zabezpieczenia winna zostać przekazana przez Wykonawcę 

na rachunek bankowy Zamawiającego:  PKO BP 14 1020 1026 0000 1102 0229 8172. 
Okres ważności zabezpieczenia dla: 

4.1. 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obejmuje okres od dnia wniesienia zabezpieczenia 

do upływu 30-ego dnia od daty wygaśnięcia związania niniejszą Umową. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy 

nie zostanie dotrzymany lub zostanie przedłużony Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość zabezpieczenia, 

wydłużając jego okres ważności nie krócej niż do upływu 30 - ego dnia po przewidywanym terminie wygaśnięcia 

Umowy; 

4.2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obejmuje okres od dnia następującego po dniu uznania 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z pkt. 5.1. do upływu 60-ego dnia okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach i wysokościach: 

5.1 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia związania niniejszą Umową. 

5.2 30% kwoty zabezpieczenia – w terminie 15 dni od wygaśnięcia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4.2. 

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy oprocentowanego 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego 

dokumentu zostanie zwrócone poprzez zwrot oryginału dokumentu z wyłączeniem e-gwarancji. 

7. Wykonawca zapewni ważność i ciągłość wymaganego zabezpieczenia. W przypadku przedłużenia okresu wykonania 

Umowy lub okresu gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku złożenia zabezpieczenia  

w formie niepieniężnej, dostarczyć Zamawiającemu na 30 dni przed zakończeniem terminu poprzedniego zabezpieczenia, 

dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na ten przedłużony okres powiększony odpowiednio o 30 dni lub 

15 dni. Niedopełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu prawo do skorzystania z posiadanego zabezpieczenia bez 

dodatkowego informowania Wykonawcy.  

8. W razie skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do uzupełnienia zabezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokości w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy 

do uzupełnienia zabezpieczenia. Niedopełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od Umowy lub 

rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego informowania Wykonawcy.  

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do innych tu niewymienionych, a uzgodnionych 

przez Strony form zabezpieczenia. 

10. W razie wielości długów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 

do zaliczenia środków z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, według uznania Zamawiającego.  
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§ 10. 

Porozumiewanie się Stron 

1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy zobowiązujących do przedstawienia określonych dokumentów w innej formie, 

wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień 

przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem, pod warunkiem doręczenia oryginału korespondencji w formie 

pisemnej. 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 3:  

3.1. Dla Zamawiającego: 
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy: ………………………………………………… 
Adres:       ………………………………………………… 
Telefon:       ………………………………………………… 
Fax:        ………………………………………………… 
e–mail:       ………………………………………………… 

3.2. Dla Wykonawcy: 
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy: ………………………………………………… 
Adres:      ………………………………………………… 
Telefon:    ………………………………………………… 
Fax:     ………………………………………………… 
e–mail:    ………………………………………………… 

4. Osobami uprawnionymi, ze strony Zamawiającego, do podpisania Protokołu Odbioru są: 

Imię i Nazwisko: …………………………………….. 

Adres:      ……………………………………. 

Telefon:      ……………………………………. 

Fax:      ……….…………………………… 

e-mail:      ……….……………………………   

lub 

Przedstawicielami Stron przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą ze strony Wykonawcy są; 

4.1. ………………………….……………..…… tel. ……….………………..…, 

4.2. …………………………….…………… tel. ……………………………, 

natomiast ze strony Zamawiającego: 

4.3. ………………………….……………… tel. ……….…………………… 

4.4. …………………………….…………… tel. ……………………………, 

 

5. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu. 

Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja. 

§ 11. 

Odpowiedzialność 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom przysługuje prawo 

do naliczenia następujących kar umownych: 

1.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, rozwiązania  

lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub uchylania się przez 

Wykonawcę od podpisania Umowy pomimo przyjęcia jego oferty w postępowaniu zakupowym, Zamawiający  
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ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego  

w § 3 ust 1; 

1.2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma 

prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenie netto wskazanego  

w § 3 ust. 1 

1.3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy ustalonego na zasadach przewidzianych w § 4,  

z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi,  

w wysokości po 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części/etapu/partii  Przedmiotu Umowy za pierwszy  

i kolejne trzy rozpoczęte dni, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,5% wartości netto 

niezrealizowanej w terminie części/etapu/partii  Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

1.4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma 

prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości po 0,2% wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 4 za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad; 

1.5. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 5 ust. 5 Umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

1.6. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 5 ust. 11 Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 10 000 PLN za każdy przypadek naruszenia. 

1.7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Personelu Wykonawcy w sposób nielegalny Zamawiający może naliczyć 

mu karę umowną w wysokości 3 - krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 

kalendarzowym – z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Umowie za każdą osobę 

wykonującą tam czynności bez umowy lub innego stosunku prawnego niż stosunek pracy; 

Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw nie może wynosić więcej 

niż 20% wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw 

i rozwiązania Umowy nie może wynosić więcej niż 30% wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar naliczonych 

Wykonawcy z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji nie może wynosić więcej niż 

20% wartości Umowy netto.  

2. Wykonawca wyraża zgodę, aby roszczenia z tytułu kar umownych były potrącane  przez Zamawiającego, według jego 

uznania, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

4. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości poniesionej przez 

Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody. 

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej. 

Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć 

i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają 

wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły 

przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust.6. 

6. Terminem „siła wyższa” Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, 

zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, 

o których mowa w ust. 5. 

7. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 

tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie mieć 

odpowiednie zastosowanie postanowienie § 13 ust. 4. 
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8. W sytuacji gdy wystąpiła podstawa naliczenia kary umownej Wykonawca będzie uprawniony do wnioskowania 

o miarkowanie naliczonej kary umownej w sytuacji, gdy wskutek naruszenia nie wystąpi szkoda a wartość kary z uwagi na 

zaistniałe okoliczności jest niewspółmierna do rodzaju naruszenia. 

9. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania dostawy oraz należytego 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

10. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące:  

10.1. Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu. 

Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny 

nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od powstania „siły wyższej”; 

10.2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej i przedstawić drugiej 

Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona 

możliwie osiągalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, 

pod rygorem utraty uprawnień wynikających z działania siły wyższej.  

11. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działanie nie ustanie, Strony 

spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy. 

12. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 

tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie mieć 

odpowiednie zastosowanie postanowienie § 14 ust. 4. 

13. Strony są świadome, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń wykonanie zobowiązań ciążących na Stronach w ramach Umowy 

może być utrudnione. Wobec powyższego Strony zgodnie postanawiają, że: 

13.1. żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań 

wynikające z epidemii SARS-CoV-2 i jej skutków jedynie w sytuacji wykazania przez Stronę powołującą się na ten 

stan występowania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem 

zobowiązań umownych przez Stronę a skutkami epidemii SARS-CoV-2; 

13.2. Strony Umowy niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z epidemią SARS-CoV-2  

na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona, która powołuje się na 

okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim jest zobowiązana udowodnić, że okoliczności te miały decydujący wpływ 

na realizację jej zobowiązań umownych. Strona potwierdza ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa  

w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  

13.2.1. liczby i stanowisk pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 

stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji Umowy: 

a) podlegających obowiązkowej hospitalizacji w związku z przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej: COVID-19, 

b) podlegających obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu w związku  

z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19, 

c) zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia 

żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub 

niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania 

się COVID-19; 
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13.2.2. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID -19, 

nakładających na Stronę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

13.2.3. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 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. poz. 374 ze zm.); 

13.2.4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub 

trudności w realizacji usług transportowych; 

13.2.5. okoliczności, o których mowa w pkt. 13.2.1 - 13.2.4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

13.3. Strona, która otrzymała informację, o której mowa w pkt. 13.2 może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

Umowy.  

13.4. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 13.2 i 13.3, w terminie 

14 dni od ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie wpływu 

okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2 na należyte wykonanie Umowy. Jeżeli Strona 

otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

13.5. Strony mogą w każdym czasie uzgodnić w szczególności, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu 

wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych z epidemią SARS-CoV-2 lub ich bezpośrednich następstw, 

czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania Umowy.  

13.6. Wykonawca zapewnia, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których mowa powyżej, podejmie 

wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należycie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych  

a także będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych 

okoliczności. 

§ 12. 

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela 3 miesięcznej gwarancji na Przedmiot Umowy, na jakość dostarczonego produktu licząc od dnia jego 

dostawy, z zastrzeżeniem  § 5 ust. 19 Umowy. 

2. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia aparatury zasilającej i silników eksploatowanych w pojazdach i sprzęcie 

Zamawiającego powstałe z winy nieodpowiedniej jakości produktu.  
3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na swój koszt uszkodzonej aparatury i silników  

w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłuższym niż do 30 dni licząc od dnia uznania 

reklamacji lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, 

Wykonawca jest zobowiązany, najpóźniej w następnymi dniu roboczym zająć stanowisko w odniesieniu do zgłoszonych 

zastrzeżeń tj. udzielić Zamawiającemu informacji jakie kroki zostaną podjęte w odpowiedzi na zgłoszą reklamację. Brak 

stanowiska Wykonawcy w powyższym czasie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.  
4. W przypadku braku realizacji obowiązków gwarancyjnych bądź nieuzasadnionej odmowy uznania reklamacji przez 

Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 3 lub uzgodnionym przez Strony, Zamawiający niezależnie od innych 

przysługujących mu uprawnień, dokona napraw uszkodzonej aparatury czy silników we własnym zakresie, bądź powierzy 

naprawę podmiotom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego.  
5. Jeżeli czas naprawy przekracza 30 dni od dnia uznania przez Wykonawcę reklamacji, Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

odpowiednio pojazdy/sprzęt zastępczy. Wszelkie koszty z tytułu transportu, montażu itp. ponosi Wykonawca. 
6. Zgłoszenie wady/reklamacji Przedmiotu Umowy dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, lub pocztą 

elektroniczną. Za datę doręczenia zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną Strony uznają dzień przekazania 

korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem. 
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7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu  gwarancji jeżeli reklamował wady przed 

upływem tego okresu. 
8. W przypadku wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia 

przedmiotu zamówienia wolnego od wad.  
9. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt usunięcia wad Przedmiotu Umowy, ujawnionych przez 

Zamawiającego w okresie gwarancji.  

§ 13. 
Przeniesienie praw lub obowiązków 

1. Zamawiający może dokonać cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia długu na spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub 

inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę.  

2. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze przeniesienia długu na podmiot inny niż wskazany w ust.1,  

na co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie długu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa 

w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawcę, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu.  

4. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 14. 
Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od Umowy na mocy jednostronnego 

oświadczenia woli, w następujących przypadkach: 

1.1. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

do prawidłowego wykonywania Umowy i określającego ostateczny termin wykonania Przedmiotu Umowy, nie wykonuje 

go bądź wykonuje w sposób, który daje uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona Umowy w umówionym terminie; 

1.2. Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub wady lub usterki nie nadają się do usunięcia; 

1.3. Wykonawca dostarczył towar inny niż oferowany; 

1.4. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 

1.5. Wykonawca został pozytywnie zweryfikowany w zakresie ryzyka uczestnictwa podmiotu w wyłudzeniach podatku VAT. 

1.6. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w § 1 ust. 4 okazało się nieprawdziwe lub nieaktualne. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego wykonanie Umowy nie leży w jego interesie. 

3. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy (dzień rozwiązania umowy). 

4. W razie rozwiązania Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu, 

protokół potwierdzający zakres wykonanego, a nierozliczonego Przedmiotu Umowy. Protokół będzie stanowić w tym 

przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie  

za  część Przedmiotu Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez Zamawiającego odebrana  

bez zastrzeżeń. W razie rozwiązania Umowy, część wykonanego Przedmiotu Umowy odebranego bez zastrzeżeń staje  

się własnością Zamawiającego, a Wykonawcy przysługuje roszczenie o zapłatę za nią, o ile Zamawiający nie dokonał 

zapłaty. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w sytuacji powzięcia informacji o prawomocnym skazaniu za przestępstwa 

określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 tejże ustawy 

urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, na etapie postępowania zakupowego  

lub trakcie realizacji Umowy. 
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§ 15. 

Zmiany treści Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu 

do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3, § 4 ust. 2, § 8 ust. 5 i § 10 ust. 5.  

§ 16. 

Przetwarzanie Danych Osobowych 

Wykonawca przystępując do realizacji niniejszej Umowy oświadcza, iż: 

1.1. Zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 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 (dalej „Rozporządzenie” lub „ RODO”), znajdującym się na stronie internetowej: http://betrans.pl/przetargi. 

1.2. Zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,  

aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz przepisów Rozporządzenia , mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,  

1.3. Znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów 

RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na 

zlecenie administratora danych,  

1.4. Dopełni wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiającego 

wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.  

1.5. Przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych 

z realizacją niniejszej Umowy. 

1.6. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej Umowy, spełni  

w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny „Betrans” sp. z o.o. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na 

stronie internetowej: http://betrans.pl/przetargi. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej 

nowej osoby  i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane  „Betrans” sp. z o.o.  

§ 17. 

Wymagania związane z bezpieczeństwem informacji 

1. Strony Umowy zobowiązują się do wykorzystywania bezpiecznych kanałów do komunikacji, w szczególności do używania 

zabezpieczeń kryptograficznych przy przesyłaniu wrażliwych informacji biznesowych, pod którymi należy rozumieć wszelkie 

informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne, w szczególności dane 

osobowe i informacje stanowiące tajemnicę Spółki, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczającymi do zapewnienia 

bezpieczeństwa powierzonych informacji /danych oraz zgodności ich przetwarzania z obowiązującym prawem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji/danych udostępnionych przez Zamawiającego do celów innych 

niż związanych z realizacją Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu monitorowanie i przeprowadzenie audytów realizacji usługi. 

5. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić w umowach z Podwykonawcami wszystkie wymagania niniejszej Umowy 

odnoszące się do bezpieczeństwa informacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, w momencie zakończenia wykonywania Umowy, do zwrotu lub trwałego usunięcia, 

zniszczenia wszystkich aktywów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, a także ich 

kopii.  
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§ 18. 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi w związku 

z Umową, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty złożenia drugiej Stronie wniosku o ugodę.  

2. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy  

sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego według przepisów polskiego prawa procesowego. 

§ 19. 

Język Umowy 

1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.  

2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, 

Wykonawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody 

Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 20. 

Prawo Umowy 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Strony postanawiają, iż do niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. 

§ 21. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta w formie elektronicznej. 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy. 

 

 

Zamawiający                                                                            Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy 

Strona 1 z 1 
 

 

FORMULARZ TECHNICZNY 
 OLEJ NAPĘDOWY 

 

 

ZAMAWIAJACY: ………………………………………………………….. 

 

1. Szacunkowa Ilość: …….…… m³ 

2. Przewidziany wolumen stanowi sumę potrzeb: 

a) oleju napędowego ,,standardowego" o nazwie handlowej …………………………. spełniającego wymagania 

wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), odpowiadający również wymaganiom Polskiej 

Normy PN-EN 590. 

b) oleju napędowego ,,o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych" tzw. olej napędowy arktyczny o 

nazwie handlowej ………………….... spełniającego wymagania wprowadzone rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2 2015 r., 

poz. 1680), odpowiadający również wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 dla arktycznej klasy 2. 

3. Rodzaj transportu: autocysterna 

4. Miejsce dostawy: Stacja Paliw, …………………….……………………. 

5. Wielkość jednorazowej dostawy; od 10 m³ (min. zamówienie) do 30 m³ (max. zamówienie) 

6. Składanie zamówień: od 2 do 3 dni roboczych przed żądanym przez Zamawiającego terminem dostawy przez cały rok 

7. Dni i godziny przyjęcia dostawy do rozładunku przez Zamawiającego: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 

7.00 – 12.00 

8. Załadunek autocystern będzie się odbywał w terminalu nalewowym lub bazie magazynowej znajdującej się w ……… 

9. Rozładunek autocystern odbędzie się: w sposób grawitacyjny. 

10. Oferowany przez nas olej napędowy spełnia minimalne parametry oleju napędowego 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) i odpowiada również wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590. f \ 



Przewoźnik Nr  rej. autocysterny Imię i nazwisko kierowcy Nr dowodu wydania 

Imię i nazwisko pracownika 
przyjmującego nr plomby

LP Rodzaj paliwa Uwagi

3 Różnica 2-1

4 Ilość deklarowanej dostawy                              
(objętość dostawy)

5 Różnica  3-4

6

pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku podziemnym 
przez pomiar słupa produktu, listwą pomiarową    
(temp.  15°C)    i określenie jego ilości ( KALK 15)                                                                    

- przed zlaniem

7

pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku podziemnym 
przez pomiar słupa produktu, listwą pomiarową    
(temp.  15°C)    i określenie jego ilości ( KALK 15)                                                                    

po zlaniu

8
 ilość dostarczonego paliwa na podstawie wydruku   

z legalizowanego systemu wydawczego 
autocysterny (temp.  15°C) lub KALK  15 

9 Ilość deklarowanej dostawy                                    
(temp.  15°C)

10 Różnica  8-9 

11 Dopuszczalna norma ubytków to 0,1% 
deklarowanej dostawy przy +15

12 Przekroczenie normy ubytków

Komisja                                                              Podpis:                                                                                                                                                    

1. ….......................................…………………

2. ...........................................................

3. ............................................................

Załącznik 3 do Istotnych Postanowień Umowy

Protokół przyjęcia dostawy nr ………. z dnia ……..., godz. …..

Przedstawiciel dostawcy                                                   
Podpis                                                                                                                                                                

Komisja

Przedstawiciel odbiorcy                                       
Podpis:                                                                                                                                                    

1

pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku podziemnym 
przez pomiar słupa produktu, listwą pomiarową i 
określenie jego ilości                                                 - 

przed zlaniem

2

pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku podziemnym 
przez pomiar słupa produktu, listwą pomiarową i 

określenie jego ilości                                                          
- po zlaniu

Odbiorca

Dostawca

ON 


