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UMOWA NR ……………………. 

 

 

Zawarta w dniu ………………….. 2022 r. w Warce  pomiędzy Zespołem Szkół im. 1 Pułku 

Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce, ul. Obwodowa 2, 05-660 Warka 

NIP  797-132-96-57 REGON 000680970  reprezentowanym przez: dyrektor Zespołu Szkół 

im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce panią Annę Górnicką 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….… 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………. 

 

zwaną” Wykonawcą.” 

 

W wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na wykonanie zadania pn. Kompleksowa dostawa 

gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków Zespołu Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego „Warszawa” w Warce 

 

zawarta została umowa o następującej treści:  

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do 

budynków Zespołu  Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce 

w ilości szacunkowej ok 37.737 m³  w okresie : od dnia podpisania umowy przez kolejny rok 

- zgodnie z ofertą złożoną w dniu  …………………………………... w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia określonego w ust. 1  

w zależności od warunków atmosferycznych mających wpływ na wielkość zużycia gazu bez 

potrzeby wprowadzania aneksu do umowy dotyczącego wielkości zamówienia. Zwiększenie lub 

zmniejszenie ilości zakupionego paliwa nie może być podstawą do zmiany ceny zaoferowanej  

w złożonej ofercie.   

§2 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem dokumenty związane z obrotem i dystrybucją 

paliw płynnych. 

§3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpłatnie gaz ziemny zapewniając ciągłą pracę urządzeń 

grzewczych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne: 

a) 1% wartości zamówienia gazu ziemnego nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku co najmniej 2-dniowego opóźnienia                  

w dostawie gazu 
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4.  Zamawiający w terminie ………. dni od otrzymania faktury VAT dokona zapłaty na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

5. Cena za jedną kWh gazu ziemnego wynosi .............................zł - jest to cena brutto tj. łącznie  

z podatkiem VAT i kosztami przesyłu gazu do obiektu Zamawiającego.   

6. W przypadku opóźnienia zapłaty należności za przedmiot dostawy Zamawiający zobowiązany jest 

do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto w przypadku opóźnienia zapłaty powyżej 10 dni 

Wykonawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw paliwa do czasu uregulowania zaległych 

należności. 

§4 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie awarii urządzeń 

grzewczych przy dostarczeniu gazu niewłaściwej jakości. 

§5 

1. Cena gazu ziemnego może ulec zmianie tylko w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT 

b) zmiany stawki akcyzy 

c) zmiany ceny dokonanej przez producenta w wysokości proporcjonalnej do tych zmian (podwyżka 

lub obniżka). 

2. Zmiana ceny jednej kWh gazu ziemnego następuje aneksem do przedmiotowej umowy, którego 

projekt przesyła Wykonawca wraz z dokumentami uzasadniającymi zmianę ceny. 

 

§6 

Faktury należy wystawiać na: 

Nabywca: Powiat Grójecki, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec NIP:7972052212 

Odbiorca: Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce  

ul. Obwodowa 2, 05-660 Warka 

   

§7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§8 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe Sądy dla Zamawiającego. 

 

§9 

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

                               

                 ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA  

 

 

 
 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna wynikająca z RODO 

Załącznik nr 2 Złożona oferta  
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Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna wynikająca z RODO 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L 

Nr 119, s. 1 w celach związanych z zawarciem umowy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach 

zadania pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynku Zespołu 

Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce 

 

 

Warka, ……………………………… …..2022 r.  

 (data i podpis)                                      

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego „Warszawa” w Warce, tel. 48667 21 74  

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy  

4) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.  

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest brak możliwości zawarcia umowy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków Zespołu Szkół im.               

1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

…………………..…………….                                                                                                                                                                

                          podpis  

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

