
Załącznik nr 6 do SWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA nr _______________

Dnia ____________2022 roku w Swarzędzu, pomiędzy:

Gminą Swarzędz,  działającą przez  swoją  jednostkę organizacyjną,  tj.  Zakład Gospodarki

Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, NIP Gminy Swarzędz: 777-

30-98-737, REGON Gminy Swarzędz: 631258483, reprezentowaną przez:

________________________________ - __________________________,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

_________________________________________________________________________,

wpisaną  do  _______________________________________________________________,

o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej __________________________, o numerze

REGON __________________________,

reprezentowaną przez:

__________________________ - __________________________,

__________________________ - __________________________,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi  w  dalszej  części  niniejszej  umowy  łącznie  „Stronami”,  a  z  osobna  również

„Stroną”,

zawarta została umowa (zwana dalej „Umową”), o następującej treści:

§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru

oferty  Wykonawcy  złożonej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod

nazwą  „Dostawa  oleju  napędowego  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej

w Swarzędzu.”, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji,

na podstawie przepisu art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

2.  Przedmiotem  Umowy  jest  dokonywanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego

sukcesywnej sprzedaży oraz dostaw oleju napędowego o parametrach technicznych oraz na

zasadach  zgodnych  z  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia



(zwanej dalej: SWZ), stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy i Ofercie Wykonawcy złożonej

w postępowaniu opisanym w ust. 1 powyżej, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

§2

1. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego do zbiornika magazynowego 

na  olej  napędowy,  zlokalizowanego  na  terenie  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  

Swarzędzu, ul. Strzelecka 2.

2. Dostawy oleju napędowego będą miały miejsce mniej  więcej 1 – 2 razy w miesiącu  

kalendarzowym. Każdorazowo Wykonawca dostarczał będzie olej napędowy w ilości od 

około  2000  do  około  4000  litrów oleju  napędowego  (w temperaturze  rzeczywistej).  

Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 13.00.

     Zamawiający zastrzega, że w czasie wykonywania umowy mogą wystąpić miesiące bez

zamówienia dostawy oleju napędowego.

3. Maksymalne  miesięczne  zapotrzebowanie  Zamawiającego  na  dostawy  oleju  

napędowego nie powinno przekroczyć ilości 4000 litrów oleju napędowego.

4. Wykonawca zobowiązuje się:

1) do  wykonywania  Umowy  kompletnie,  terminowo  i  z  najwyższą  profesjonalną

starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;

1) że  wykona  wszelkie  czynności  lub  prace  konieczne  do  należytego  wykonania

Umowy;

2) że  będzie  realizował  Umowę  wyłącznie  przy  pomocy  osób  posiadających

odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

§3

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

1)  działa  zgodnie  z  prawem  obowiązującym  w  Polsce  i  jest  w  pełni  umocowany  do

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem prowadzonego

przedsiębiorstwa oraz treścią Umowy;

2) zapoznał się z SWZ i jej załącznikami i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, a także,

że są one według jego oceny kompletne i wystarczające do prawidłowego wykonywania

Umowy;

3) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne czy

inne  podobne,  nie  otwarto  jego  likwidacji,  nie  toczą  się  wobec  niego  postępowania

egzekucyjne ani nie występują okoliczności, które przemawiałyby za wszczęciem takich

postępowań  w przyszłości  lub  które  mogłyby  wpływać  na  zdolność  Wykonawcy  do

prawidłowego wykonania Umowy;



4) posiada wiedzę, stosowne kwalifikacje i zezwolenia uprawniające go do wykonywania

przedmiotu Umowy, zasoby personalne, techniczne i technologiczne, a także możliwości

prawne i organizacyjne potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy;

5) jest czynnym płatnikiem podatku VAT;

6)  posiada  status  mikro/małego/średniego/dużego  (wybrać  właściwe) przedsiębiorcy

w rozumieniu  ustawy  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w transakcjach

handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.).

§4

1. Olej  napędowy  dostarczany  będzie  do  zbiornika  magazynowego  Zamawiającego

wskazanego w §2 ust. 1 powyżej, każdorazowo na podstawie zamówień składanych przez

Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega, że częstotliwość dostaw oraz ilości oleju napędowego, o których

mowa w §2 ust. 2 i ust. 3 powyżej mogą ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb

Zamawiającego.

3. Dostawy  następować  będą  w  terminie  do  24  godzin  od  daty  i  godziny  zgłoszenia

zapotrzebowania  przez  Zamawiającego  precyzującego  ilość  oleju  napędowego.

Zapotrzebowanie  na  poszczególne  dostawy  zgłaszane  będzie  przez  przedstawiciela

Zamawiającego  pisemnie  (na  adres:  _______________)  lub  e-mailem  (na  adres:

______________________).  Za datę zgłoszenia zapotrzebowania w formie e-mail  Strony

przyjmują datę skutecznego wysłania wiadomości przez Zamawiającego.

4. Każdorazowe zgłoszenie zapotrzebowania natychmiast po otrzymaniu przez Wykonawcę

musi  być  przez  niego  potwierdzone  wiadomością  e-mail  przesłaną  na  adres:

oczyszczanie@zgk.swarzedz.pl

5. Dostawa oraz  określenie  ilości  faktycznie  dostarczonego paliwa przez Zamawiającego

będą się odbywały w następujący sposób:

1) Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  przedmiot  zamówienia  o  jakości

i parametrach  (składzie)  zgodnych  z  przepisami  prawa,  w  szczególności

odpowiadających polskiej normie, zarówno dla okresu zimowego jak i letniego;

2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną

w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa w

zakresie  autocystern  (pojazdów  do  transportu  paliw  ciekłych);  pojazd,  którym

realizowane  będą  dostawy  oleju  napędowego,  winien  być  wyposażony

w legalizowane  urządzenia  pomiarowe  mierzące  ilości  zrzutu  paliwa  do  zbiornika

magazynowego;
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3) odbiór  oleju  napędowego  odbywać  się  będzie  pod  nadzorem  przedstawiciela

Zamawiającego i zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru podpisanym

przez przedstawiciela Zamawiającego oraz kierowcę autocysterny Wykonawcy;

4) kierowca autocysterny Wykonawcy umieszcza zamknięty zawór spustowy we wlewie

zbiornika na olej napędowy;

5) przy zamkniętym zaworze  spustowym kierowca  autocysterny Wykonawcy załącza

pompę;

6) kierowca autocysterny Wykonawcy przed otwarciem zaworu spustowego sprawdza

czy licznik wskazuje ilość zero, a w przypadku innej wartości zeruje licznik

7) w  trakcie  przyjęcia  dostawy  oleju  napędowego  Wykonawca  ma  obowiązek

podłączenia  węża  do  wlewu  zbiornika  wskazanego  przez  pracownika

Zamawiającego. Podczas rozładunku załączenie pompy może nastąpić jedynie przy

zablokowanym  wyjściu  węża.  Po  dokonaniu  w/w  czynności  i  braku  zastrzeżeń

pracownika  Zamawiającego,  następuje  spust  oleju  napędowego  do  zbiornika

Zamawiającego;

8) do  każdej  dostawy  oleju  napędowego  stanowiącej  przedmiot  zamówienia

Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii oleju napędowego w

oryginale lub potwierdzonej  za zgodność z oryginałem kopii  (świadectwo jakości);

przy  pierwszej  dostawie  oleju  napędowego:  letniego,  zimowego  –  jednorazowo

dołączona zostanie karta charakterystyki substancji niebezpiecznej;

9) wraz z każdą dostawą oleju napędowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać

Zamawiającemu  dokument/wydruk  komputerowy  z  urządzenia  pomiarowego

autocysterny, zawierający co najmniej następujące dane: datę dostawy, objętość oleju

napędowego  w  temperaturze  referencyjnej  +15ºC,  objętość  oleju  napędowego

w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w momencie dokonania dostawy

oleju napędowego.

6.  Wykonawca  zobowiązany jest  przed  rozpoczęciem wykonywania  przedmiotu  Umowy  

przedstawić  Zamawiającemu wykaz  autocystern,  którymi  realizował  będzie  dostawy  

z zaświadczeniem  stwierdzającym,  że  autocysterny  wyposażone  są  w  urządzenia  

zabezpieczające  przed  przelaniem  zbiorników.  Autocysterny  wykorzystywane  przez  

Wykonawcę do realizacji  przedmiotu Umowy powinny posiadać atest  upoważniający  

do przewozu oleju napędowego.

§5

1. Dostarczanie oleju napędowego następować będzie transportem Wykonawcy na jego

koszt i ryzyko.



2. Strony zgodnie  stwierdzają,  że  zamówienie  zostaje  uznane za zrealizowane dopiero  

z chwilą  przepompowania  całości  oleju  napędowego  objętego  daną  dostawą  

(zamówieniem)  do  zbiornika  Zamawiającego  i  potwierdzenia  przez  przedstawiciela  

Zamawiającego  ilości  i rodzaju  oleju  napędowego.  Z  tą  chwilą  przechodzi  na  

Zamawiającego ryzyko związane z ewentualnymi szkodami dotyczącymi dostarczonego 

oleju napędowego.

3. Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczonego oleju napędowego oraz jego jakości,

przy czym kontrola ilościowa powinna odbywać się w obecności  osoby,  która paliwo  

przywiozła do Zamawiającego,  zgodnie z  procedurą określoną w § 4 ust.  5  Umowy,  

a czynność pobrania próbek oleju napędowego powinna dokonać osoba odpowiednio  

przeszkolona przez Wykonawcę. Osoba ta zobowiązana jest potwierdzić swym podpisem

oraz odciskiem pieczęci na banderoli nałożonej na pojemnik z próbką oleju napędowego, 

że  pobrana  ona  została  z  dostawy  podlegającej  badaniu.  Dalsze  czynności  mające  

potwierdzić jakość paliwa wykonuje samodzielnie Zamawiający.

4. Pojemniki przeznaczone na próbki mają spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra  

Gospodarki z dnia 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych

i biopaliw ciekłych (t. j.: Dz.U. z 2014r., poz. 1035) oraz normy PN-EN ISO.

5. Stwierdzenie  przez  Zamawiającego,  że jakość dostarczonego oleju napędowego jest  

niższa niż wynika to z Umowy lub z dołączonego do badanej dostawy atestu (dalej jako 

„Zakwestionowane paliwo”) powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia 

Zamawiającemu wszelkich  poniesionych z tego tytułu szkód,  w tym także w postaci  

utraconych korzyści.

6. W sytuacji opisanej w ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) dostarczenia  nieodpłatnie  paliwa  identycznego,  co  do  ilości  i  rodzaju,  jak

Zakwestionowane paliwo,  przy czym o prawidłowych parametrach,  nie później  niż

w przeciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego

okoliczności, o której mowa w ust. 5 powyżej;

2) odebrania na swój koszt całego Zakwestionowanego paliwa;

3) oczyszczenia zbiornika, do którego zlane było Zakwestionowane paliwo;

4) pokrycia  wartości  opłat  wynikających  z  tytułu  przekroczeń  dopuszczalnych  norm

emisji zanieczyszczeń środowiska;

5) pokrycia kosztów napraw pojazdów Zamawiającego w przypadku, gdy konieczność

napraw będzie spowodowana nienależytą jakością Zakwestionowanego paliwa.

7. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od 

obowiązków określonych w ust. 6 powyżej, do zapłaty Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości  20%  wartości  brutto  Zakwestionowanego  paliwa.  Wartością  brutto  jest  

wartość z dnia dostawy Zakwestionowanego paliwa.



8. Wybór szczegółowego trybu postępowania w sytuacji opisanej w ust. 5 powyżej należy do 

Zamawiającego.  Jeżeli  odstępstwa  od  jakości  oleju  napędowego  wynikającej  

z Umowy lub z atestu są według oceny Zamawiającego niewielkie, może on pozostać  

przy żądaniu obniżenia ceny dostawy Zakwestionowanego paliwa.

9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  na  terenie  Zamawiającego  zasad  

w zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  tam  obowiązujących  oraz  do  

przeszkolenia  swoich  pracowników,  a  także  pracowników  swoich  ewentualnych  

podwykonawców świadczących usługi na terenie Zamawiającego.

§6

1. Strony  ustalają,  iż  łączne  maksymalne  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  realizację  

przedmiotu  Umowy  nie  przekroczy  kwoty  _________________  zł  brutto  (wraz  z  

podatkiem VAT), słownie: _________________ zł brutto.

2. Ze  względu  na  specyfikę  zamówienia  będącego  przedmiotem  Umowy,  będą

obowiązywały następujące zasady realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  wyłącznie  za  faktyczną  ilość

zamówionego i dostarczonego oleju napędowego;

2) Zamawiający  przez  cały  okres  wykonywania  Umowy  zleci  Wykonawcy  dostawę

minimum 20000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) litrów oleju napędowego.

3.  Cena  jednostkowa  netto  (bez  podatku  VAT),  będzie  ustalana  z  uwzględnieniem  

następujących składników:

1)  ceny  1  m3 oleju  napędowego  netto  producenta  podanej  na  stronie  internetowej

producenta  zgodnie  z  komunikatem  cenowym  PKN  ORLEN  bez  podatku  VAT

w odniesieniu  do produktu:  olej  napędowy,  w dniu  dostawy oleju  napędowego do

Zamawiającego,  przyjmując  stałą  temperaturę  referencyjną  (+15ºC)  oferowanego

oleju napędowego;

2) stałego  upustu  (rabat)  u  Wykonawcy,  który  pomniejsza  cenę  określoną  w  pkt  1

powyżej i wynosi ________ %; upust nie może ulec zmniejszeniu w okresie realizacji

Umowy.

4.  Wykonawca  będzie  naliczał  wynagrodzenie  za  konkretną dostawę  w oparciu  o  ilość  

dostarczonego  oleju  napędowego  określoną  dla  temperatury  referencyjnej  (+15ºC),  

pomnożoną przez cenę jednostkową netto za 1 m3 oleju napędowego określoną dla  

temperatury referencyjnej (+15ºC) o której mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej, pomniejszoną 

o upust, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej i powiększoną o należny podatek VAT. Tak

ustalone  wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy  zawiera  wszelkie  koszty  pośrednie  

i bezpośrednie  związane  z  realizacją  Umowy,  w  tym  koszty  dostawy  oraz  marżę  

Wykonawcy.



5. Termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną dostawę wynosi do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość oleju napędowego, co nie 

oznacza,  że  Wykonawca  ma  prawo  samodzielnie,  bez  zgody  Zamawiającego,  

obniżać (w stosunku do ilości określonej w zamówieniu) wielkość dostawy.

7.  Podstawą  dla  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  będzie  podpisany  przez  

przedstawicieli obu Stron protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5 pkt 3 Umowy, który

stanowić będzie załącznik do faktury VAT.

8.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wystawienia  faktur  VAT  z  następującymi  danymi  

Zamawiającego :

Nabywca: Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, NIP 777 30 98 737

Odbiorca/Płatnik: Zakład Gospodarki  Komunalnej w Swarzędzu,  ul.  Strzelecka 2,

62-020 Swarzędz.

9. Zapłata należności następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT,

wystawionych  nie  wcześniej  niż  w  dacie  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  

dostawy, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT.

10. Strony zgodnie postanawiają, iż rachunek bankowy, wskazywany przez Wykonawcę jako 

właściwy do uiszczenia płatności wynikających z Umowy i  ujawniony na wystawionej  

przez  Wykonawcę  fakturze,  na  dzień  każdej  płatności  wynikającej  z  Umowy,  

znajdować  się  będzie  w „Wykazie  podmiotów zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,  

niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych  i  przywróconych  do  rejestru  VAT”  

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zwany dalej „Wykazem”),

jako rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy  

rachunek  bankowy  wskazany  przez  Wykonawcę  jako  właściwy  do  uiszczenia  

płatności wynikających z wystawianych przez Wykonawcę w związku z Umową faktur  

VAT, na dzień którejkolwiek płatności wynikającej z Umowy nie będzie znajdować się w 

Wykazie  jako  rachunek  rozliczeniowy  Wykonawcy,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  

wstrzymania  płatności  wierzytelności  wynikających  z  faktur  wystawionych  przez  

Wykonawcę. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, płatność nastąpi nie  

później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Zamawiającego o 

ujawnieniu rachunku bankowego Wykonawcy w Wykazie  lub  wskazania  innego  

rachunku  ujawnionego  w  Wykazie.  Wstrzymanie  płatności  z  podanych  wyżej  

przyczyn,  nie  stanowi  nieterminowości  rodzącej  obowiązek  zapłaty  przez  

Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, w tym ustawowych za  opóźnienie  w   

transakcjach handlowych, ani nie daje podstawy do skorzystania przez Wykonawcę z

jakichkolwiek uprawnień wskazanych w Umowie.

11. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



12. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę Zamawiającemu faktur  

VAT  w  formie  elektronicznej  i  dla  tego  celu  wskazuje  adres  poczty  elektronicznej:  

sekretariat@zgk.swarzedz.pl.  Wykonawca  oświadcza,  że  wystawiane  

Zamawiającemu faktury VAT będą przesyłane przez  Wykonawcę do Zamawiającego  

z  następującego  adresu  poczty  elektronicznej:  _______________________.  

Wykonawca traci prawo do przesyłania faktur w formie elektronicznej w terminie 5 dni  

licząc  od  dnia  następującego  po  dniu,  w którym  otrzyma  od  Zamawiającego  

powiadomienie o cofnięciu zgody (akceptacji) na taki sposób przesyłania faktur.

§7

1. W przypadku zwłoki w dostarczeniu oleju napędowego o parametrach opisanych w § 1

Umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, Wykonawca  zapłaci

Zamawiającemu za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki karę umowną  w  wysokości

500,00 zł.

2. Jeżeli  zwłoka w dostawie oleju napędowego o parametrach opisanych w § 1 Umowy

przekroczy 48 godzin,  Wykonawca zostanie obciążony kosztami wykonania zastępczego,

które nastąpi na ryzyko Wykonawcy, bez pozyskiwania odrębnej zgody sądu, o której mowa

w art. 480 k.c.

3. W przypadku gdy zwłoka w dostawie oleju napędowego o parametrach opisanych w § 1

Umowy przekroczy 48 godzin, Zamawiający, niezależnie od uprawnienia określonego w ust.

2 powyżej  może obciążyć  Wykonawcę karą  umowną,  o której  mowa w ust.  1,  bądź też

odstąpić od Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 14 dni od momentu upływu 48

godzin, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego

karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości  łącznego  maksymalnego  wynagrodzenie

Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zapłaty  odszkodowania  przenoszącego

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6. Zamawiający może dokonywać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,

na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu

wykonywania Umowy lub odstąpieniu od Umowy.

8. Maksymalna  łączna  wysokość  naliczonych  Wykonawcy  kar  umownych  nie  może

przekroczyć wysokości 30% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenie Wykonawcy

za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
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9. Kary umowne, o których mowa powyżej, nie należą się Zamawiającemu, w sytuacji, gdy

za okoliczności  będące podstawą dla  naliczenia  kary wyłączną odpowiedzialność  ponosi

Zamawiający.

§8

1. Umowę zawarto czas określony, od dnia jej zawarcia, do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach opisanych

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a nadto,  według jego wyboru,  również

w następujących przypadkach i terminach:

1)  gdy Wykonawca popadnie w zwłokę z realizacją całości lub części Umowy –

odstąpienie  winno  nastąpić  w  terminie  14  dni  od  terminu  realizacji  określonego

w Umowie;

2) gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności dostarcza

olej napędowy niezgodny z wymogami określonymi w Umowie, mimo wezwania przez

Zamawiającego  do  zaprzestania  naruszeń  i  zmiany  sposobu  wykonania  Umowy

i wyznaczenia  mu w tym celu  odpowiedniego,  nie  krótszego  niż  3  dni,  terminu –

odstąpienie  winno  nastąpić  w  terminie  14  dni  od  bezskutecznego  upływu

wyznaczonego terminu;

3) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej

podpisania – odstąpienie winno nastąpić w terminie 30 od dnia powzięcia wiadomości

o tych okolicznościach.

3.  W przypadku odstąpienia  od Umowy przez Zamawiającego,  Wykonawca może żądać

wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.

§9

1. Jako  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  Wykonawca  składa

zabezpieczenie  w  formie  _________________  w  wysokości  _________________

(stanowiące 5 % wartości brutto zamówienia).

2. Zabezpieczenie  zwracane  jest  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  całości

przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści

oferty  w  przypadku  zmiany  obowiązującej  stawki  podatku  VAT  dla  czynności  objętych

Umową, tj. w takim przypadku dopuszczalna jest zmiana wysokości należnego Wykonawcy

wynagrodzenia  w  zakresie  czynności  fakturowanych  po  wejściu  w  życie  ww.  zmiany,

w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty wykonania Umowy

(w  oparciu  o  szczegółową  kalkulację  wraz  z  uzasadnieniem  przedstawionym  przez



Wykonawcę),  jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę.

4. Wykonawca  w  okresie  obowiązywania  Umowy,  jak  również  po  zakończeniu  jej

wykonywania,  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody wywołane  swoim działaniem

i zaniechaniem  przy  wykonywaniu  zadań  objętych  Umową  w  stosunku  do  osób  trzecich

i Zamawiającego.  Wykonawca przyjmuje  na  tych  samych  zasadach  odpowiedzialność  za

działania lub zaniechania osób trzecich, którymi posłuży się dla wykonania Umowy.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności

cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  na kwotę  nie  mniejszą niż  1.000.000,00 zł

(słownie: jeden milion złotych i 00/100) przez cały okres obowiązywania Umowy.

6. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego

spełnianie  warunku  określonego  w  ust.  5  powyżej,  Wykonawca  zobowiązany  jest  –

w terminie 5 (słownie: pięciu) dni przed upływem ważności w/w dokumentów – do złożenia w

siedzibie Zamawiającego dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności

lub  złożenia  nowych  dokumentów.  Brak  spełnienia  tego  warunku  stanowi  podstawę  do

odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia

wiadomości o przedmiotowej okoliczności.

7. Kopia polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  na kwotę  nie  mniejszą niż  1.000.000,00 zł

(słownie: jeden milion złotych i 00/100) stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

§10

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  terminowego  wykonywania  obowiązków

podatkowych  związanych  z  realizacją  Umowy  i  dostawami  oleju  napędowego  na  rzecz

Zamawiającego, w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług.

2. W przypadku naruszenia  przez  Wykonawcę obowiązku,  o  którym mowa w ust.  1

powyżej  i doręczenia  Zamawiającemu wydanej  przez  właściwy organ  decyzji  orzekającej

o odpowiedzialności  podatkowej  Zamawiającego  za  zaległości  podatkowe  Wykonawcy

w związku z dokonanymi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy dostawami oleju

napędowego,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zwrotu  Zamawiającemu  zapłaconych

przez niego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego.

§11

1. Zamawiający  oraz  Wykonawca  oświadczają,  iż  są  administratorami  danych

osobowych w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.; zwane dalej: „Rozporządzeniem”

lub  „RODO”)  w  odniesieniu  do  danych  osobowych  osób  fizycznych  reprezentujących

Zamawiającego i Wykonawcę, a także osób fizycznych wskazanych przez te podmioty jako

osoby do kontaktu, osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

2. Zamawiający  informuje,  że  kontakt  z  wyznaczonym  przez  Zamawiającego

Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny pod adresem: iod@zgk.swarzedz.pl.

3. Wykonawca informuje,  że kontakt  z wyznaczonym przez Wykonawcę Inspektorem

Ochrony Danych jest dostępny pod adresem: _______________ (w przypadku wyznaczenia

u Wykonawcy IOD).

4. Dane  osobowe  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1,  będą  przetwarzane  przez

Zamawiającego oraz Wykonawcę na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i f) RODO jedynie w celu

i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Umowy w kategorii dane

zwykłe: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu,

służbowy adres e-mail.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to

wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy i nie będą przekazywane do państwa

trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane przez okres 5

lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny

będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie

roszczeń itp.

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora

danych dostępu do ich danych osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania  lub  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  a  także  prawo  do

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, o których mowa

w ust.  1 powyżej,  było wymagane do zawarcia Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego

lub Wykonawcę, w zależności od tego która z osób, której dane osobowe zostały ujawnione

w treści  Umowy  wniosła  takie  żądanie.  Wniesienie  przez  wyżej  opisaną  osobę  fizyczną

żądania  jak  w  zdaniu  drugim  skutkuje  obowiązkiem  Zamawiającego  lub  Wykonawcy  do

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

9. W  oparciu  o  podane  dane  osobowe  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1  powyżej,

Zamawiający oraz Wykonawca oświadczają, że nie będą podejmowali zautomatyzowanych

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
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10. Zamawiający  oraz  Wykonawca  zobowiązują  się,  każda  ze  Stron  we  własnym

zakresie,  poinformować  osoby  fizyczne,  których  dane  osobowe  ujawniły,  a  które  nie

podpisały Umowy, o treści niniejszych postanowień Umowy.

§12

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§13

1. Strony  przewidują  możliwość  zmiany  Umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na

podstawie,  której  dokonano wyboru Wykonawcy,  jeżeli  konieczność wprowadzenia  takich

zmian  wynika  z okoliczności  wskazanych  w  ust.  5  poniżej  lub  jeżeli  zmiana  jest

dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych.

2. Każda ze Stron może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy

Strona o to wnioskująca zobowiązana jest  do złożenia drugiej  Stronie propozycji  zmiany

w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy z dnia 11

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub postanowień Umowy;

4) dowody  potwierdzające,  że  zostały  spełnione  okoliczności  uzasadniające

dokonanie zmiany Umowy.

4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę Umowy druga Strona może:

1) zaakceptować wniosek o zmianę;

2) wezwać  Stronę  wnioskującą  o  uzupełnienie  wniosku  lub  przedstawienie

dodatkowych wyjaśnień;

3) zaproponować podjęcie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany Umowy;

4) odrzucić wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem odrzucenia.

5. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w przypadku:

1) jeżeli  dojdzie  do  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonywania  zadań  lub  zasad

funkcjonowania Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących,

iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe;

2) zmian  obowiązujących  przepisów  prawa,  które  weszły  w  życie  po  terminie

składania  ofert,  powodujących  konieczność  zmiany  zakresu  przedmiotu



zamówienia,  w  tym  w  szczególności  zmiany  obowiązków  Wykonawcy  lub

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana

przedmiotu Umowy.

6.  W  przypadku  zmiany  terminu  realizacji  przedmiotu  Umowy  Wykonawca  będzie

obowiązany do wykonywania zobowiązań z Umowy w pełnym zakresie, a zmiana terminu

obowiązuje  Strony  Umowy  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnej  informacji

o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.

7.  Wszelkie  zmiany  w  niniejszej  Umowie  dokonywane  będą  za  zgodą  Stron,  w  formie

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§14

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani

dokonać  przelewu  wierzytelności  z  tytułu  niniejszej  Umowy na  rzecz  osoby  trzeciej  bez

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§15

Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Zamawiającego.

§16

1. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jednym  dla

Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

2. Załączniki do Umowy Stanowią jej integralną część.

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY


