
Nr sprawy: PH.261.3.2021 Załącznik nr 6A 

UMOWA (projekt) 

zawarta w dniu …………… roku w Przemyślu między: 

 ................................................................................................................................................................  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS  ........................................................................................... , 

posiadającą NIP: ................................. , REGON ................................... , Kapitał Zakładowy Spółki 

 .............................................................  

reprezentowaną przez: 

...................................................., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

a 

Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o., ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl,  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000076814 w Sądzie Rejonowym 

w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym KRS, posiadającą NIP: 795-20-45-083, REGON 

650890980, Kapitał Zakładowy Spółki 10 532 500,00 zł, 

reprezentowaną przez:  

...................................................., 

zwaną dalej „MZK”, 

w wyniku rozstrzygnięcia części I postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w drodze 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Strony 

zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są warunki sprzedaży przez Wykonawcę MZK paliw płynnych: benzyny 

Pb-95, oleju napędowego (ON standardowy, właściwy do warunków klimatycznych), oleju 

napędowego (ON o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych) zwanych dalej 

„paliwem”. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: dostawy paliw realizowane będą do zlokalizowanych 

w granicach administracyjnych miasta Przemyśl stacji paliw: 

a) Ogólnodostępna Stacja Paliw MZK, ul. Lwowska 9 

3. Sprzedawane paliwo rozliczane będzie w [m
3
]

 
(metr sześcienny) w temperaturze 15°C. 

4. Wartość szacunkową umowy, na podstawie złożonej w postępowaniu oferty, ustala się na kwotę 

……………………………… 

§ 2  

Zamówienia i dostawy 

1. Strony ustalają, że MZK będzie nabywał paliwo w oparciu o bieżące zamówienia składane 

Wykonawcy e-mailem na adres ............................., określające, co najmniej: 

1) ilość zamówionego paliwa, 

2) termin realizacji oraz miejsce dostawy. 

2. Zamówienia składane będą przez MZK w dni robocze od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy do godz. 12:00. Zamówienia złożone po 

godzinie 12:00 będą traktowane jako zamówienia złożone dnia następnego. 



3. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania dostaw w godzinach wyznaczonych przez 

MZK w składanych zamówieniach. 

4. Dostawy dokonywane będą środkami transportowymi będącymi w dyspozycji Wykonawcy 

w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od dokonania zamówienia. Środki transportu, 

którymi będą dokonywane dostawy muszą być wyposażone w węże zapewniające hermetyzację 

przy zlewaniu paliwa do zbiorników MZK.  

5. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie w temperaturze referencyjnej 15°C 

na podstawie: 

a) odczytów wskazań elektronicznych przyrządów – sond pomiarowych – w zbiornikach 

odbiorcy dostawy,  

b) w sytuacji braku możliwości odczytu ilości dostarczonego paliwa na podstawie wskazania 

sond pomiarowych w zbiornikach – na podstawie odczytów wskazań liczników 

w cysternach Wykonawcy. 

6. Wszystkie urządzenia pomiarowe, o których mowa w ust. 5, mogą być wykorzystane jedynie 

pod warunkiem posiadania aktualnego świadectwa legalizacji wydane przez Urząd Miar. 

7. Wykonawca gwarantuje, poprzez załączenie do każdej partii zamówienia certyfikatu 

jakościowego potwierdzającego, że paliwa odpowiadać będą warunkom Rozporządzenia 

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

ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680). 

8. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z oświadczeniami dostawców wszelkie opłaty podatkowe 

związane z dopuszczeniem paliwa do obrotu, a w szczególności podatek akcyzowy, zostały 

naliczone i odprowadzone w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

9. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 8, 

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje z tego wynikające. 

10. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku przekroczenia 

przez MZK zaległości przeterminowanych w kwocie 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy 

złotych). 

§ 3  

Cena i warunki płatności 

1. Strony uzgadniają, że jednostkowa cena paliw ustalana będzie jako obowiązująca w dniu 

dostawy na podstawie cen paliw netto, ogłaszanych przez PKN „ORLEN” S.A., na dzień 

dostawy na oficjalnej stronie internetowej w dniu dostawy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 i 3 

niniejszej umowy. 

2. Poziom cen może ulec zmianie wyłącznie na następujących zasadach: 

a) podstawą zmiany cen paliw będzie wyłącznie cennik PKN ORLEN S.A. ogłaszany 

codziennie na stronie internetowej http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/ 

b) wzrost cen może nastąpić w przypadku wzrostu cen w PKN ORLEN S.A. z zastrzeżeniem 

§ 3 ust. 2 lit. „c” oraz § 3 ust. 3 niniejszej umowy, 

c) w przypadku wzrostu oficjalnie ogłaszanych cen paliw przez PKN ORLEN S.A. codziennie 

na stronie internetowej http:/www.orlen.pl. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

pierwszą dostawę paliw po dniu lub w dniu ogłoszenia wyższych cen, w cenach 

obowiązujących w dniu poprzedzającym ostatnią podwyżkę cen, natomiast w przypadku 

obniżenia cen, Wykonawca zobowiązuje się stosować nowe (obniżone) ceny od dnia ich 

ogłoszenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 nin. umowy, 

d) obniżka cen musi nastąpić w przypadku obniżenia cen w PKN ORLEN S.A. 

z  zastrzeżeniem § 3 ust. 3 nin. umowy. 

http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/


3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania rabatów, wynikających z różnicy poszczególnych 

cen paliw, podanych w ofercie przetargowej a cenami ogłoszonymi przez PKN ORLEN S.A. na 

stronie internetowej http:/www.orlen.pl. w dniu ………… i które wynoszą odpowiednio: 

a) Olej Napędowy (standardowy) - …… zł/m
3
 netto, 

b) Olej Napędowy (o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych) - …… zł/m
3
 netto, 

c) Benzyna Bezołowiowa Pb-95 - …… zł/m
3
 netto. 

4. Strony ustalają 30-dniowy termin płatności liczony od daty doręczenia MZK prawidłowo 

wystawionej faktury VAT za dostawy realizowane w oparciu o nin. umowę, pod rygorem 

naliczania przez Wykonawcę ustawowych odsetek za opóźnienia w zapłacie. Jako datę zapłaty 

strony przyjmują datę wpływu kwoty zapłaty na rachunek Wykonawcy. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT kwota za dostarczony towar należna Wykonawcy 

ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT 

na dzień wystawienia faktury. Zapłata należna Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji 

odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili 

powstania obowiązku podatkowego. Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do 

umowy. 

6. Zapłaty należności z faktur VAT Wykonawcy dokonywane będą przez MZK przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze VAT z obowiązkowym każdorazowym 

przywołaniem numeru realizowanej faktury. 

§ 4  

Reklamacje 

1. Próbki paliwa pobierane będą do pojemników MZK i Wykonawcy przeznaczonych do 

przechowywania produktów naftowych zgodnie z PN-EN ISO 3170 z zaworów spustowych 

cysterny, a następnie zostaną zaplombowane przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności 

pracownika MZK i zaopatrzone w protokoły pobrania próbek. W przypadku nie 

zaplombowania przez przedstawiciela Wykonawcy próbek paliwa MZK nie ponosi z tego 

tytułu żadnych konsekwencji. W razie podejrzeń dotyczących nie spełniania warunków 

jakościowych paliwa próbki te zostaną przekazane do analizy i będą traktowane tak samo jak 

próbki zaplombowane przez przedstawiciela Wykonawcy. 

2. MZK jest zobowiązany do zabezpieczenia i przechowywania próbek.  

3. W przypadku, gdy MZK stwierdzi, że dostarczone paliwo nie spełnia warunków jakościowych 

lub dostawa jest niejednorodna- zanieczyszczona, reklamacja, co do jakości powinna być 

zgłoszona Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni 

roboczych od chwili dostawy paliwa do miejsca dostawy. 

4. Wykonawca ma prawo w trybie niezwłocznym w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin, od 

otrzymania zgłoszenia o podejrzeniach nie spełniania warunków jakościowych dostarczonego 

paliwa, do obejrzenia zabezpieczeń i opisów referencyjnych próbek dotyczących przedmiotowej 

dostawy oraz do uczestniczenia w pobieraniu próbek ze zbiorników MZK do celów 

porównawczych. 

5. Po terminie o którym mowa w ust.4, MZK przekaże próbki porównawcze reklamowanego 

paliwa, do analizy powołanemu przez siebie niezależnemu laboratorium oraz do porównania z 

próbkami paliwa zabezpieczonymi przez Wykonawcę w dniu wydania paliwa MZK. 

6. W przypadku, gdy wyniki badań niezależnego laboratorium, o którym mowa w ust. 5, 

potwierdzą zasadność zgłaszanej reklamacji, koszty tej ekspertyzy, pokryje Wykonawca. 

7. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą zasadności reklamacji, wszelkie koszty z nimi 

związane (tj. koszty badań, przechowania paliwa itp.) pokryje MZK. 



8. W przypadku zasadności reklamacji paliwa, Wykonawca stosownie do życzenia MZK 

zobowiązany jest do wymiany paliwa na odpowiadające obowiązującym warunkom 

jakościowym. 

9. Z uwagi na fakt zabezpieczenia stron umowy przed zagrożeniem wynikającym z pojawienia się 

w sprzedaży paliw nie odpowiadających warunkom określonym w rozporządzeniu 

wymienionym w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, strony umowy zgodnie postanawiają, iż MZK 

zobowiązuje się do zaopatrywania się w paliwa ciekłe wyłącznie u Wykonawcy. 

10. W sytuacji otrzymania przez Wykonawcę informacji o dokonaniu przez MZK zakupu paliwa u 

innego dostawcy Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

Zakup taki wyłącza również prawo MZK do jakichkolwiek roszczeń reklamacyjnych 

zaistniałych w czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu. Wykonawca skorzysta 

z prawa do odstąpienia od umowy poprzez złożenie MZK pisemnego oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o zakupie 

paliwa przez MZK u innego niż Wykonawca dostawcyW przypadku, gdy wyniki badań nie 

potwierdzą zasadności reklamacji, wszelkie koszty z nimi związane (tj. koszty badań, 

przechowania paliwa itp.) pokryje Zamawiający. 

§ 5  

Kary umowne 

1. MZK ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto umowy, 

b) za nie dotrzymanie terminu dostawy w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia 

w dostawie, 

c) za dostarczenie paliw o parametrach niezgodnych z normą 300 zł za każde 100 litrów 

wadliwej partii towaru. 

2. MZK, niezależnie od kar umownych, może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Wykonawca ma prawo do naliczania MZK kary umownej za odstąpienie od umowy z winy 

MZK w wysokości 10% wartości netto umowy. 

§ 6  

Siła wyższa 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszeń Umowy wskutek siły 

wyższej czyli zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych wobec Wykonawcy, zachodzących 

w okolicznościach, w których nie można mu zarzucić nie dochowania należytej staranności, 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Strony zobowiązane są do wzajemnego, natychmiastowego informowaniu się o wystąpieniu 

zdarzeń, będących skutkiem siły wyższej. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 

Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, to zobowiązana jest powiadomić na piśmie o tym 

drugą Stronę niezwłocznie, wskazując jego konsekwencje dla realizacji Umowy, w przeciwnym 

razie straci prawo do powoływania się na okoliczności „siły wyższej”. 

4. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań 

lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego 

skutki. 

5. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie może wykonać swych zobowiązań 

umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony niniejszej Umowy podejmują negocjacje 

zmierzające do uzgodnienia i podjęcia działań umożliwiających realizację Umowy. 



§ 7  

Ochrona danych osobowych 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., 

ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl. Z Administratorem Danych osobowych można kontaktować 

się: 

a) listownie, na adres Miejski Zakład Komunikacji, ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl, 

b) telefonicznie: (+48) 16/678-30-44 

c) za pośrednictwem e – maila, na adres: sekretariat@mzk.przemysl.pl 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie Kamila Kędzierskiego, z którym 

skontaktować się można: 

a) telefonicznie: (+48) 733 040 110, 

b) listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl, 

c) za pośrednictwem e – mail, na adres: inspektorochronydanych@mzk.przemysl.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy paliw 

płynnych”, nr sprawy PH.261.3.2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub 

faktyczny w otrzymaniu Pana/Pani danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni 

administratorzy danych przetwarzający Pani/Pana dane we własnym imieniu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych 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, w przypadku gdy zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej, dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający 

z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących archiwizacji dokumentów. 

6. Informujemy o przysługujących prawach: 

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy 

w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych osobowych 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

mailto:sekretariat@mzk.przemysl.pl
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członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odmowa podania danych osobowych 

będzie wiązała się z brakiem możliwości realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

§ 8  

Przepisy końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi, wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, numer koncesji: ………………………………. 

2. Strony umowy oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT i posiadają nw. numery identyfikacji 

podatkowej: 

1) Wykonawca NIP: .……………… 

2) MZK NIP: 795-20-45-083 

MZK upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby odbierającej do 

końca obowiązywania niniejszej umowy. 

Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.
1
 

§ 9  

1. Umowa obowiązuje od dnia ……………… roku do dnia ……………… roku. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia liczonym od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wypowiedzenie. 

§ 10  

1. Wykonawca i MZK zobowiązują się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów 

mogących wyniknąć na gruncie realizacji niniejszej umowy, a w przypadku braku polubownego 

rozstrzygnięcia strony wybierają sąd właściwy dla siedziby MZK. 

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 11  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. 

§ 12  

Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ, oferta przetargowa oraz załączniki w postaci: 

1) odpisu z KRS dot. Zamawiającego, 

2) zaświadczenia REGON dot. Zamawiającego, 

                                                           
1
 Dotyczy tylko Wykonawców posiadających status dużego przedsiębiorcy 



3) decyzji w sprawie NIP dot. Zamawiającego. 

§ 13  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

WYKONAWCA MZK 





Nr sprawy: PH.261.3.2021 Załącznik nr 6B 

UMOWA (projekt) 

zawarta w dniu …………… roku w Przemyślu między: 

 ................................................................................................................................................................  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS  ........................................................................................... , 

posiadającą NIP: ................................. , REGON ................................... , Kapitał Zakładowy Spółki 

 .............................................................  

reprezentowaną przez: 

...................................................., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

a 

Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o., ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl,  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000076814 w Sądzie Rejonowym 

w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym KRS, posiadającą NIP: 795-20-45-083, REGON 

650890980, Kapitał Zakładowy Spółki 10 532 500,00 zł, 

reprezentowaną przez:  

...................................................., 

zwaną dalej „MZK”, 

w wyniku rozstrzygnięcia części II postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w drodze 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Strony 

zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są warunki sprzedaży przez Wykonawcę MZK gazu LPG w litrach 

(właściwy do warunków klimatycznych) zwanego dalej gaz LPG. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: dostawy gazu LPG realizowane będą do zlokalizowanych 

w granicach administracyjnych miasta Przemyśl stacji paliw: 

a) Ogólnodostępna Stacja Paliw MZK, ul. Lwowska 9 

3. Wartość szacunkową umowy, na podstawie złożonych w postępowaniu ofert, ustala się na 

kwotę ……………………………… 

§ 2  

Zamówienia i dostawy 

1. Strony ustalają, że MZK będzie nabywał gaz LPG w oparciu o bieżące zamówienia składane 

Wykonawcy e-mailem na adres ………………….., określające, co najmniej: 

a) ilość zamówionego gazu LPG, 

b) termin realizacji. 

2. Zamówienia składane będą przez MZK w dni robocze od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy do godz. 12:00. Zamówienia złożone po 

godzinie 12:00 będą traktowane jako zamówienia złożone dnia następnego. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania dostaw w godzinach wyznaczonych przez 

MZK w składanych zamówieniach. 



4. Dostawy dokonywane będą środkami transportowymi będącymi w dyspozycji Wykonawcy 

w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od dokonania zamówienia. Środki transportu, 

którymi będą dokonywane dostawy muszą być wyposażone w węże zapewniające hermetyzację 

przy zlewaniu gazu LPG do zbiornika MZK.  

5. MZK zastrzega sobie prawo do zredukowania ilościowego dostaw stosownie do 

zapotrzebowania i posiadanych środków przedsiębiorstwa - z tego tytułu Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

6. Rozliczenie ilości dostarczonego gazu LPG odbywać się będzie wg wskazań zalegalizowanych 

liczników w autocysternach posiadających ważne świadectwa legalizacji. 

7. Wykonawca gwarantuje, poprzez załączenie do każdej partii zamówienia certyfikatu 

jakościowego, że gaz LPG odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia Ministra Energetyki 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 540). 

8. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z oświadczeniami dostawców wszelkie opłaty podatkowe 

związane z dopuszczeniem paliwa do obrotu, a w szczególności podatek akcyzowy, zostały 

naliczone i odprowadzone w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

9. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 8, 

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje z tego wynikające. 

§ 3  

Cena i warunki płatności 

1. Strony uzgadniają, że cena gazu LPG za jeden litr ustalana będzie jako obowiązująca w dniu 

dostawy na podstawie cen netto autogazu dla podkarpacia według notowań publikowanych na 

stronie http://www.orlenpaliwa.com.pl/PL/notowania/ w zakładce Autogaz hurt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania stałego rabatu podanego w ofercie przetargowej 

w wysokości  ..... zł za 1 litr netto gazu LPG przez cały okres trwania umowy. 

3. Poziom cen może ulec zmianie wyłącznie na podstawie zmiany cen gazu LPG według ceny 

hurtowej podawanej przez orlenpaliwa.pl. dla podkarpacia. 

4. Strony ustalają 30-dniowy termin płatności liczony od daty doręczenia MZK prawidłowo 

wystawionej faktury VAT za dostawy realizowane w oparciu o nin. umowę, pod rygorem 

naliczania przez Wykonawcę ustawowych odsetek za opóźnienia w zapłacie. Jako datę zapłaty 

strony przyjmują datę wpływu kwoty zapłaty na rachunek Wykonawcy.  

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT kwota za dostarczony towar należna Wykonawcy 

ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT 

na dzień wystawienia faktury. Zapłata należna Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji 

odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili 

powstania obowiązku podatkowego. Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do 

umowy. 

6. Zapłaty należności z faktur VAT Wykonawcy dokonywane będą przez MZK przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze VAT z obowiązkowym każdorazowym 

przywołaniem numeru realizowanej faktury. 

§ 4  

Reklamacje 

1. W przypadku, gdy MZK stwierdzi, że dostarczony gaz LPG nie spełnia warunków 

jakościowych określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w§ 2 ust. 7 reklamacja, co do 

http://www.orlenpaliwa.com.pl/PL/notowania/


jakości powinna być zgłoszona Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

3 (trzech) dni roboczych od chwili dostawy gazu LPG do miejsca dostawy. 

2. Wykonawca ma prawo w trybie niezwłocznym, jednak nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu 

czterech) godzin od otrzymania zgłoszenia od MZK o podejrzeniach nie spełnienia warunków 

jakościowych dostarczonego gazu LPG do zajęcia swojego stanowiska. 

3. Po terminie, o którym mowa w ust. 2 MZK wezwie uprawniony organ (Instytut lub uprawnione 

do badań laboratorium) do przeprowadzenia kontroli jakości gazu LPG. 

4. W przypadku stwierdzenia, że sprzedany gaz LPG nie odpowiada pod względem jakości 

wymaganiom określonym w rozporządzeniu wymienionym w § 2 ust. 7, Wykonawca 

w terminie 48 godzin od doręczenia ekspertyzy Instytutu (lub uprawnionego do badań 

laboratorium) stwierdzającej wady dostarczonego gazu LPG zobowiązuje się dostarczyć na 

swój koszt gaz LPG spełniający wymagania jakości określone w rozporządzeniu wymienionym 

w § 2 ust. 7. 

5. Decyzja Instytutu lub uprawnionej instytucji kontrolnej (sporządzona na piśmie z podaniem 

uzasadnienia) dotycząca sporów odnośnie zgodności wymagań jakościowych dostarczonego 

przez Wykonawcę gazu LPG będzie ostateczna i wiążąca dla stron. 

6. Każda ze stron niniejszej umowy udzieli Instytutowi lub uprawnionej instytucji kontrolnej 

wszelkich informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sporu. 

7. Koszty ekspertyzy Instytutu lub uprawnionej instytucji kontrolnej (łącznie z kosztami każdego 

powołanego eksperta) związane z rozstrzygnięciem sporów poniesie: 

a) Wykonawca, w przypadku gdy ekspertyza wykaże wadliwość gazu LPG, 

b) W pozostałych przypadkach strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy. 

8. „Instytut lub uprawnione do badań laboratorium” to niezależna, akredytowana jednostka 

badawcza w branży paliwowej, której opinie będą wiążące dla obu stron. 

9. Z uwagi na fakt zabezpieczenia stron umowy przed zagrożeniem wynikającym z pojawienia się 

w sprzedaży gazu LPG nie odpowiadającego warunkom określonym w rozporządzeniu, 

o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, strony umowy zgodnie postanawiają, iż MZK 

zobowiązuje się do zaopatrywania w gaz LPG wyłącznie u Wykonawcy. 

10. W sytuacji otrzymania przez Wykonawcę informacji o dokonaniu przez MZK zakupu u innego 

dostawcy Wykonawca ma prawo do zerwania umowy w trybie natychmiastowym. Zakup taki 

wyłącza również prawo MZK do jakichkolwiek roszczeń reklamacyjnych zaistniałych w czasie 

trwania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu. 

§ 5  

Kary umowne 

1. MZK ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto umowy, 

b) za nie dotrzymanie terminu dostawy w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia 

w dostawie, 

c) za dostarczenie gazu LPG o parametrach niezgodnych z normą 500 zł za każde 100 litrów 

wadliwej partii towaru. 

2. MZK, niezależnie od kar umownych, może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Wykonawca ma prawo do naliczania MZK kary umownej za odstąpienie od umowy z winy 

MZK w wysokości 10% wartości netto umowy. 



§ 6  

Siła wyższa 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszeń Umowy wskutek siły 

wyższej czyli zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych wobec Wykonawcy, zachodzących 

w okolicznościach, w których nie można mu zarzucić nie dochowania należytej staranności, 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Strony zobowiązane są do wzajemnego, natychmiastowego informowaniu się o wystąpieniu 

zdarzeń, będących skutkiem siły wyższej. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 

Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, to zobowiązana jest powiadomić na piśmie o tym 

drugą Stronę niezwłocznie, wskazując jego  konsekwencje dla realizacji Umowy, 

w przeciwnym razie straci prawo do powoływania się na okoliczności „siły wyższej”. 

4. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań 

lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego 

skutki. 

5. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie może wykonać swych zobowiązań 

umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony niniejszej Umowy podejmują negocjacje 

zmierzające do uzgodnienia i podjęcia działań umożliwiających realizację Umowy. 

§ 7  

Odwołanie 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz 

Kodeksu cywilnego. 

§ 8  

Ochrona danych osobowych 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., 

ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl. Z Administratorem Danych osobowych można kontaktować 

się: 

a) listownie, na adres Miejski Zakład Komunikacji, ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl, 

b) telefonicznie: (+48) 16/678-30-44 

c) za pośrednictwem e – maila, na adres: sekretariat@mzk.przemysl.pl 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie Kamila Kędzierskiego, z którym 

skontaktować się można: 

a) telefonicznie: (+48) 733 040 110, 

b) listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl, 

c) za pośrednictwem e – mail, na adres: inspektorochronydanych@mzk.przemysl.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy paliw 

płynnych”, nr sprawy PH.261.3.2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
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4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub 

faktyczny w otrzymaniu Pana/Pani danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni 

administratorzy danych przetwarzający Pani/Pana dane we własnym imieniu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych 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, w przypadku gdy zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej, dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający 

z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących archiwizacji dokumentów. 

6. Informujemy o przysługujących prawach: 

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy 

w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych osobowych 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odmowa podania danych osobowych 

będzie wiązała się z brakiem możliwości realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane 

§ 9  

Przepisy końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi, wydaną przez 

Prezesa Regulacji Energetyki, numer koncesji:  ..............................................................................  

2. Strony umowy oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT i posiadają nw. numery identyfikacji 

podatkowej: 

1) Wykonawca NIP: ........................ 

2) MZK NIP: 795-20-45-083 

3. MZK upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby odbierającej do 

końca obowiązywania niniejszej umowy. 



4. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.
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§ 10  

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………… roku do dnia ………… roku. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzy miesięcznym okresem 

wypowiedzenia liczonym od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wypowiedzenie. 

§ 11  

Wykonawca i MZK zobowiązują się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów 

mogących wyniknąć na gruncie realizacji niniejszej umowy, a w przypadku braku polubownego 

rozstrzygnięcia strony wybierają sąd właściwy dla siedziby MZK. 

§ 12  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. 

§ 13  

Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ, oferta przetargowa oraz załączniki w postaci: 

a) odpisu z KRS dot. Zamawiającego, 

b) zaświadczenia REGON dot. Zamawiającego, 

c) decyzji w sprawie NIP dot. Zamawiającego. 

§ 14  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

WYKONAWCA MZK

                                                           
2
 Dotyczy tylko Wykonawców posiadających status dużego przedsiębiorcy 



Nr sprawy: PH.261.3.2021 Załącznik nr 6C 

UMOWA (projekt) 

zawarta w dniu …………… roku w Przemyślu między: 

 ................................................................................................................................................................  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS  ........................................................................................... , 

posiadającą NIP: ................................. , REGON ................................... , Kapitał Zakładowy Spółki 

 .............................................................  

reprezentowaną przez: 

...................................................., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

a 

Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o., ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl,  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000076814 w Sądzie Rejonowym 

w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym KRS, posiadającą NIP: 795-20-45-083, REGON 

650890980, Kapitał Zakładowy Spółki 10 532 500,00 zł, 

reprezentowaną przez:  

...................................................., 

zwaną dalej „MZK”, 

w wyniku rozstrzygnięcia części III postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego 

w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są warunki sprzedaży przez Wykonawcę MZK gazu propan-butan – 

zwanego dalej „gazem” o jakości zgodnej z obowiązującą w trakcie umowy normą PN-EN 

589, zwanej dalej Polską Normą. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: dostawy gazu realizowane będą do zlokalizowanych 

w granicach administracyjnych miasta Przemyśl stacji paliw: 

a) Ogólnodostępna Stacja Paliw MZK, ul. Lwowska 9 

3. Wartość szacunkową umowy, na podstawie złożonych w postępowaniu ofert, ustala się na 

kwotę ……………………………… 

§ 2  

Zamówienia i dostawy 

1. Dostawa gazu następować będzie sukcesywnie w ilościach ustalonych wg bieżąco składanych 

zamówień przez MZK i potwierdzonych do realizacji przez Wykonawcę w formie 

elektronicznej na adres e-mail ……………… 

2. Zamówienia składane będą przez MZK w dni robocze do godz. 12:00. Zamówienia złożone po 

godzinie 12:00 będą traktowane jako zamówienia złożone dnia następnego. 

3. Termin realizacji dostawy będzie każdorazowo uzgadniany przez Strony, jednak nie może być 

dłuższy niż 48 godzin od złożenia zamówienia. 



4. Dostawa gazu odbywać się będzie specjalistycznymi pojazdami Wykonawcy do stacji paliw 

MZK w Przemyślu wskazanych w § 1 ust. 2 umowy. 

5. Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, 

że gaz spełnia wymogi  obowiązującej Polskiej Normy. 

6. Wykonawca nieodpłatnie wydzierżawi MZK na czas trwania umowy kontenery magazynowe 

i legalizowane, sprawdzone technicznie butle na gaz. Butle powinny być czyste i bez wyraźnych 

oznak korozji, opatrzone plombami na zaworach oraz tabliczką znamionową w ilości wzajemnie 

uzgodnionej, określonej w protokole zdawczo – odbiorczym, stanowiącym załącznik do 

umowy. 

7. MZK przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy lub części dostawy, w przypadku, 

gdy butle nie spełniają wymagań określonych w ust. 6. Wykonawca zobowiązany jest 

wymienić butle wadliwe na wolne od wad najpóźniej w następnym wymaganym terminie 

dostawy, po wcześniejszym zgłoszeniu reklamacji przez MZK. 

8. Wykonawca będzie udzielał nieodpłatnie MZK porad i informacji dotyczących rynku gazu 

płynnego oraz zasad bezpieczeństwa jego dystrybucji. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania protokołem zdawczo-odbiorczym przekazanych 

MZK butli po zakończeniu umowy. 

10. Wykonawca będzie odbierał wszystkie butle dopuszczone do obrotu jakie otrzyma od MZK. 

§ 3  

Ceny gazu 

1. Dostawy gazu realizowane będą na podstawie cen obowiązujących w dniu dostawy. 

2. Cena netto na dzień zawarcia umowy przedstawia się następująco: 

Gaz propan – butan w butlach 11 kg -………… [zł/szt.] netto  

3. W przypadku zmiany cen gazu: 

a) cena dostarczonej partii gazu propan-butan w butlach 11 kg będzie niższa co najmniej 

o ………….  [zł/szt.] netto (zgodnie z ofertą przetargową) od ceny hurtowej podawanej 

przez e-petrol.pl dla podkarpacia (według ceny obowiązującej w dniu dostawy). 

4. Wykonawca będzie fakturował dostawy gazu zgodnie z zasadą określoną w ust. 3. 

5. Wraz z każdą dostawą gazu Wykonawca przekaże MZK dokument potwierdzający cenę gazu 

podawaną przez portal, o którym mowa w ust. 3 aktualną na dzień dostawy. 

6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do 

naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. 

Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy. 

§ 4  

Kary umowne 

1. W przypadku niezrealizowania lub nieterminowej realizacji zamówionej dostawy gazu, MZK 

może dochodzić kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto zamówionej, a nie 

zrealizowanej partii dostawy za każdy dzień zwłoki - wg średnich cen obowiązujących 

w ostatnim dniu miesiąca. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 7 Wykonawca 

zapłaci MZK karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3. MZK może dochodzić odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej. 



4. W przypadku stwierdzenia przez MZK lub organ uprawniony do kontroli jakości gazu, że 

dostarczany gaz nie odpowiada obowiązującym normom, Wykonawca poniesie wszelkie 

konsekwencje prawne oraz kary finansowe wynikające z przepisów prawa nałożone na MZK 

przez uprawnione organy Kontrolne. 

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy lub opóźnienie jej 

wykonania, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami siły wyższej lub z przyczyn od niej 

niezależnych. 

6. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Stronę uprawnioną 

odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 

§ 5  

Siła wyższa 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszeń Umowy wskutek siły 

wyższej czyli zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych wobec Wykonawcy, zachodzących 

w okolicznościach, w których nie można mu zarzucić nie dochowania należytej staranności, 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Strony zobowiązane są do wzajemnego, natychmiastowego informowania się o wystąpieniu 

zdarzeń, będących skutkiem siły wyższej. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 

Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, to zobowiązana jest powiadomić na piśmie o tym 

drugą Stronę niezwłocznie, wskazując jego konsekwencje dla realizacji Umowy, w przeciwnym 

razie straci prawo do powoływania się na okoliczności „siły wyższej”. 

4. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań 

lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego 

skutki. 

5. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie może wykonać swych zobowiązań 

umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony niniejszej Umowy podejmują negocjacje 

zmierzające do uzgodnienia i podjęcia działań umożliwiających realizację Umowy. 

§ 6  

Reklamacje 

1. W przypadku stwierdzenia przez MZK na podstawie analizy Instytutu, że sprzedany gaz nie 

odpowiada pod względem jakości wymaganiom Polskiej Normy, Wykonawca w terminie 48 

godzin od doręczenia ekspertyzy Instytutu (lub laboratorium uprawnionego do w/w badań) 

stwierdzającego wady dostarczonego gazu zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt gaz 

spełniający wymogi określone w Polskiej Normie. 

2. Decyzja Instytutu lub uprawnionej instytucji kontrolnej (sporządzona na piśmie z podaniem 

uzasadnienia) dotycząca sporów odnośnie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę gazu 

z Polską Normą będzie ostateczna i wiążąca dla stron.  

3. Każda ze stron niniejszej umowy udzieli Instytutowi lub uprawnionej instytucji kontrolnej 

wszelkich informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sporu. 

4. W przypadku zgłoszonej przez Zamawiającego formalnej reklamacji, Wykonawca jest 

zobowiązany zgodnie z Kodeksem Cywilnym zająć swoje stanowisko w terminie pięciu dni. 

5. Koszty ekspertyzy Instytutu lub uprawnionej instytucji kontrolnej (łącznie z kosztami każdego 

powołanego eksperta) związane z rozstrzygnięciem sporów poniesie: 

a) Wykonawca, w przypadku gdy ekspertyza wykaże wadliwość gazu, 



b) W pozostałych przypadkach strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy. 

6. „Instytut” to niezależna jednostka badawcza w branży paliwowej, której opinie będą wiążące 

dla obu stron. 

§ 7  

Warunki płatności 

1. Zapłata za gaz nastąpi przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty 

wystawienia faktury VAT na  rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

2. Strony umowy oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT i posiadają nw. numery identyfikacji 

podatkowej: 

1) Wykonawca NIP: ........................ 

2) Zamawiający NIP: 795-20-45-083 

3. MZK upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby odbierającej do 

końca obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Zapłaty należności z faktur VAT Wykonawcy dokonywane będą przez MZK przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze VAT z obowiązkowym każdorazowym 

przywołaniem numeru realizowanej faktury. 

§ 8  

Czas trwania i zakończenie 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………… roku do dnia ………… roku. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonania umowy nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, MZK może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9  

Charakter umowy 

1. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony dokonać cesji, 

praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Umowa stanowi całościowe porozumienie Stron w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 10  

Ochrona danych osobowych 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., 

ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl. Z Administratorem Danych osobowych można kontaktować 

się: 

a) listownie, na adres Miejski Zakład Komunikacji, ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl, 

b) telefonicznie: (+48) 16/678-30-44 

c) za pośrednictwem e – maila, na adres: sekretariat@mzk.przemysl.pl 

mailto:sekretariat@mzk.przemysl.pl


2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie Kamila Kędzierskiego, z którym 

skontaktować się można: 

a) telefonicznie: (+48) 733 040 110, 

b) listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl, 

c) za pośrednictwem e – mail, na adres: inspektorochronydanych@mzk.przemysl.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy paliw 

płynnych”, nr sprawy PH.261.3.2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub 

faktyczny w otrzymaniu Pana/Pani danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni 

administratorzy danych przetwarzający Pani/Pana dane we własnym imieniu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych 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, w przypadku gdy zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej, dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający 

z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących archiwizacji dokumentów. 

6. Informujemy o przysługujących prawach: 

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy 

w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych osobowych 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odmowa podania danych osobowych 

będzie wiązała się z brakiem możliwości realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane 

mailto:inspektorochronydanych@mzk.przemysl.pl


§ 11  

Porozumienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ, oferta przetargowa oraz załączniki w postaci: 

a) odpisu z KRS dot. MZK, 

b) zaświadczenia REGON dot. MZK, 

c) decyzji w sprawie NIP dot. MZK. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.
3
 

§ 12  

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby MZK. 

§ 13  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. 

§ 14  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

WYKONAWCA MZK 
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 Dotyczy tylko Wykonawców posiadających status dużego przedsiębiorcy 
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