SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie pn. : „ Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON ”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ IV
Wzory umów w sprawie zamówienia publicznego
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Dodatek nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr SZ…….../2020 ( PROJEKT )
zawarta w dniu ……………….. r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76
z kapitałem zakładowym w wysokości 60.444.500,00 PLN zwanym dalej " Zamawiającym ",
reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego występuje:
1. Prezes Zarządu Spółki - inż. Marek Glądalski
a firmą: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………
REGON: …………………………….
wpisaną do ……………………………………………….. pod numerem ………………… zwaną w dalszej części
umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje:
1. ………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „ przetargu nieograniczonego ”.
§1
1. Przedmiot umowy dotyczy bezgotówkowego tankowania samochodów służbowych i sprzętu
Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 5 000 l zgodnie
z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E.
2. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z dnia 23
października 2015 r. poz. 1680 ), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn.
zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych ( Dz. U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679 )
oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06E, jak również nowelizowanych w trakcie
dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.
3. Samochody i sprzęt Zamawiającego, które będą tankowane benzyną bezołowiową zostaną
przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
4. Wykaz pojazdów i sprzętu wyznaczonego do tankowania benzyny bezołowiowej PB 95 może ulec
zmianie w trakcie realizacji umowy ( zakup lub likwidacja pojazdu/sprzętu ). W przypadku pobierania
paliwa do własnych opakowań ( kanistrów, pojemników ) paliwo wydawane będzie pracownikom
wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnego – imiennego upoważnienia.
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5. Tankowanie samochodów i sprzętu Zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę
pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w całodobowej stacji paliw czynnej również w niedzielę
i święta będącej w dyspozycji Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby
Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego dokonywania zakupów paliwa.
7. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu
niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej
obowiązywania.
§2
Termin wykonania umowy:
- rozpoczęcie: od dnia 04.01.2021 r.
- zakończenie: do dnia 31.12.2021 r.
§3
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 833.).
§4
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które zgodnie z przyjętą ofertą, wyniesie:
cena netto 1 litra benzyny PB 95 po zastosowaniu stałego upustu/marży wynosi: ....................... zł
podatek VAT:………… %
cena brutto 1 litra benzyny PB 95 po zastosowaniu stałego upustu/marży wynosi: ....................... zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
Oferowany stały upust/marża obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia wynosi: ……….%.
2. Określony w ofercie upust lub marża dla benzyny bezołowiowej PB 95, liczony w stosunku do
aktualnej na dzień tankowania, hurtowej ceny 1 litra tego paliwa, ogłaszanej publicznie na stronie
internetowej PKN ORLEN, będzie obowiązywać przez cały czas trwania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy stosować dla Zamawiającego cenę
jednostkową benzyny bezołowiowej PB 95 brutto, wynikającą z ogłaszanej na stronie internetowej
PKN ORLEN ceny hurtowej benzyny, aktualnej na dzień tankowania, z zastosowaniem upustu lub
marży określonej w ofercie.
4. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy i VAT.
§5
1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura VAT oraz ewidencja wykonanych
transakcji, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie
30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 4. Wierzytelności
związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami
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trzecimi.
§6
1. Strony ustalają, że rozliczenie za sprzedaną benzynę będzie się odbywać na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
2. Dokonywane zakupy rozliczane będą co najmniej raz na miesiąc, nie częściej jednak niż 2 razy
w miesiącu.
3. Każdorazowo do faktury Wykonawca będzie zobowiązany załączyć dokładną ewidencję
wykonanych transakcji oraz udokumentować każde tankowanie wydrukiem ilości zatankowanego
paliwa zgodnie ze wskazaniami dystrybutora w postaci dokumentu generowanego automatycznie,
wydrukowanego ze szczegółami dotyczącymi przebiegu tankowania w tym m.in.:
a) nazwę i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji,
b) datę i godzinę tankowania,
c) numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę urządzenia, do którego tankowane jest paliwo,
d) rodzaj pobranego paliwa,
e) ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową i wartość zakupu obowiązującą w danym dniu
tankowania,
f) podpis kierowcy lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego do tankowania,
g) podpis pracownika stacji.
4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe
paliwa.
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdy benzyna nie będzie spełniała wymagań normy, a przez to samochody/sprzęt
Zamawiającego uległy uszkodzeniu, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich naprawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości benzyny pod kątem jej
zgodności z wymogami zamówienia.
W razie sporu powstałego między Stronami na tle jakości zakupionej benzyny, w obecności
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zostaną pobrane i zaplombowane trzy próbki, które
zostaną przesłane do akredytowanego laboratorium.
4. W razie potwierdzenia przez akredytowane laboratorium niezgodności zakupionej benzyny
z normą PN-EN 228+A1:2017-06E, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań oraz koszty
napraw pojazdów/urządzeń Zamawiającego wynikające ze złej jakości benzyny ponosi Wykonawca.
5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
§8
1. Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają:
a/ ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną jest:
stanowisko
imię i nazwisko

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta
i Utrzymania Ruchu
Jacek Gębicz
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tel:
fax:
uwagi

44/ 683 06 30, wew. 49
44/ 683-43-77
od poniedziałku do piątku
w godz. 700 – 1400

b/ ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest: ……………………………………………
§9
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 000,00 zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, w tym także w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy wynikać będzie z
potwierdzonej przez akredytowane laboratorium niezgodności zakupionej benzyny z normą PN-EN
228+A1:2017-06E, o czym mowa w § 7 ust. 4.
b) w wysokości 5 000,00 zł w sytuacji opisanej w § 7 ust. 4 umowy w razie stwierdzenia niezgodności
benzyny z wymaganą normą.
c) w wysokości 1 000,00 zł za każdorazowy brak możliwości skorzystania ze stacji Wykonawcy- tj. jej
czasowego zamknięcia, wyłączenia z eksploatacji, braków paliwowych i innych.
d) w wysokości 500,00 zł w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy
ewidencją prowadzoną przez Zamawiającego, a faktyczną ilością zatankowanego paliwa.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
w wysokości 10.000,00 zł w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności,
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, sytuacji o której mowa w § 10.
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
zamówienia powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10 ust.1, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o poniższych okolicznościach w szczególności gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
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b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) utraci ważność którekolwiek z zezwoleń załączonych do oferty i Wykonawca nie przedstawi
następnego,
d) w razie dostarczenia benzyny niezgodnej z normą PN-EN 228+A1:2017-06E,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Postanowienie § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 12
W przypadku braku paliwa na stacji benzynowej Wykonawcy ponosi on koszty tankowania pojazdów
i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. na innej stacji paliwowej oraz
ryzyko związane z nieodpowiednią jakością paliwa oferowaną na stacji i powstałymi z tego tytułu
szkodami w pojazdach Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną,
o której mowa w § 9 ust 1 lit. c).
§ 13
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy
konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia,
związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany
wysokości stawki podatku VAT ).
2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
3.Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności.
§ 14
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, co do których Strony nie doszły do
porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Postanowienia dotyczące RODO
1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami 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 (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO"), powierzają sobie nawzajem dane
osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail), oraz osób
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uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy po każdej
ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres, e-mail, uprawnienia budowlane).
2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu.
3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, adekwatne do
ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosić
je drugiej stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez drugą
stronę.
5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach określonych
przepisami prawa.
6. Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z realizacji zadania,
w oparciu o obowiązujące przepisy.
7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych , w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

§ 16
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
§ 17
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Formularz ofertowy - Dodatek nr 1 do SIWZ,
- Wykaz samochodów i urządzeń Zamawiającego,
- Wykaz stacji tankowania benzyną bezołowiową PB 95.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Dodatek nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr SZ …….../2020 ( PROJEKT )
zawarta w dniu ……………….. r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76
z kapitałem zakładowym w wysokości 60.444.500,00 PLN zwanym dalej " Zamawiającym ",
reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego występuje:
1. Prezes Zarządu Spółki - inż. Marek Glądalski
a firmą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………..
REGON: ……………………………
wpisaną do …………………………………………… pod numerem …………………….. zwaną w dalszej części
umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje:
1. …………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „ przetargu nieograniczonego ”.
§1
1. Przedmiot umowy dotyczy dostawy oleju napędowego ON w ilości 260 000 litrów zgodnie
z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E na potrzeby własne Zamawiającego do
zbiornika magazynowego naziemnego.
2. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju
napędowego ON 5000 litrów.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 700-1500.
W sytuacjach awaryjnych dostawca zobowiązuje się dostarczyć min. 2000 l na teren Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Spacerowej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i przy ul. Krzywej w czasie nie
dłuższym niż 2 godz. od momentu zamówienia w okresie całodobowym.
4. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z dnia 23
października 2015 r. poz. 1680 ), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn.
zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych ( Dz. U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679 )
oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06E, jak również nowelizowanych w trakcie
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dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.
5. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu
niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej
obowiązywania.
Określenie zakresu zamówienia:
1. Każda dostawa oleju napędowego ON realizowana przez Wykonawcę musi posiadać świadectwo
jakości spójne w treści z materiałowym dokumentem dostawy i wystawione przez producenta paliw
lub jednostki uprawnionej do wykonywania badań.
2. Każda dostawa oleju napędowego ON musi być dostarczona w autocysternach przeznaczonych
do przewozu określonego rodzaju paliwa.
3. Przy każdej dostawie Wykonawca musi przekazać list przewozowy wydany przez jego magazyn,
zawierający datę, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo oraz imię i nazwisko kierowcy
cysterny. Każda dostawa powinna być potwierdzona dokumentem WZ Wykonawcy, zawierającym
ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 150 C oraz wydrukiem
z autocysterny mierzącym:
- ilość zrzucanego paliwa do zbiornika magazynowego w temperaturze referencyjnej 150 C,
- ilość litrów paliwa w temperaturze rzeczywistej zrzucanego paliwa.
4. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim.
5. Dostawy oleju napędowego ON odbywać się będą środkiem transportu Wykonawcy i na jego
koszt.
6. Termin i wielkość dostawy będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w drodze
zamówienia, faksem lub mailem.
7. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500
w czasie nie dłuższym niż 30 godzin od złożenia zamówienia.
Warunki dostaw:
1. Paliwo ma być dostarczane z uwzględnieniem warunków klimatycznych tj. w zależności od
temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego i zimowego;
2. Olej napędowy ON należy dostarczać autocysternami;
3. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego.
4. Zamawiający każdorazowo faksem lub mailem określi Wykonawcy wielkość każdej dostawy;
5. Każda jednostkowa dostawa paliwa będzie zgodna ilościowo z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Inna niż określona w zamówieniu ilość paliwa może być
dostarczona tylko za zgodą lub na wniosek Zamawiającego;
6.Wykonawca oświadcza, że środki transportu, którymi będzie dokonywany przewóz paliw spełniać
będą wszystkie wymogi określone przepisami prawa w zakresie międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju napędowego ON środkami transportu, które są
wyposażone w legalizowane urządzenia pomiarowe, mierzące ilość zrzucanego paliwa do zbiornika
magazynowego Zamawiającego ( świadectwo legalizacji urządzenia każdorazowo okazywane na
żądanie Zamawiającego );
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8. Dokonanie dostawy potwierdzone będzie dokumentem WZ z dołączonym wydrukiem
z urządzenia pomiarowego. Wypełnienie i podpisanie dokumentu bez zastrzeżeń będzie stanowić
dowód ilościowego odbioru paliwa.
9. Cena dostawy obejmuje wszelkie płatności i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu dostawy,
które pokrywa Wykonawca, w tym koszty transportu.
§2
Termin wykonania umowy:
- rozpoczęcie: od dnia 04.01.2021 r.
- zakończenie: do dnia 31.12.2021 r.
Pierwsza dostawa oleju napędowego nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania na rozpoczęcie dostaw.
§3
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2020 r. poz.833).
§4
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które zgodnie z przyjętą ofertą, wyniesie:
Cena netto 1 litra oleju napędowego ON po zastosowaniu stałego upustu/marży wynosi: ………….. zł
Podatek VAT: …………… %
Cena brutto 1 litra oleju napędowego ON po zastosowaniu stałego upustu/marży wynosi : ……..... zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Oferowany stały upust/marża obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia wynosi: ………… %.
2. Wynagrodzenie za dostarczony olej napędowy powinno być określone na podstawie ceny
jednostkowej netto, ustalonej wg ceny hurtowej jednego litra paliwa, zgodnie z cennikiem sprzedaży
paliw płynnych PKN ORLEN zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, obowiązującym w dniu dostawy
oraz stałej marży lub upuście wyrażonych w zł/litr obowiązujących przez cały okres trwania umowy
i ilości dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej 150 C.
3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy i VAT.
§5
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej napędowy nastąpi na podstawie wystawionej
faktury za dostarczoną i odebraną partię oleju napędowego.
2. Podstawą do zapłaty będzie faktura wraz z podpisanym dokumentem WZ przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie
30 dni od dnia otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu
pomiędzy podmiotami trzecimi.
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§6
1. Zamawiający dokona odbioru ilościowego w miejscu dostawy: Baza transportowa
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
3. W przypadku, gdy olej napędowy nie będzie spełniał wymagań normy, Zamawiający złoży
u wykonawcy reklamację.
4. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia. Przez
załatwienie reklamacji rozumie się wymianę nieodpowiadającego wymaganiom oleju napędowego
na właściwy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli dostarczonego
oleju napędowego ON pod względem jakości i zgodności z dostarczonym świadectwem jakości
poprzez pobranie próbek i wykonanie badań.
6. W razie sporu powstałego między stronami na tle jakości dostarczonego oleju napędowego,
w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, zostaną pobrane i zaplombowane trzy
próbki, które zostaną przesłane do akredytowanego laboratorium.
7. W razie potwierdzenia przez laboratorium niezgodności dostarczonego oleju napędowego
z normą PN-EN 590+A1:2017-06E wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań oraz koszty
napraw wynikające ze złej jakości oleju napędowego ponosi Wykonawca.
8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
§7
1. Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają:
a/ ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną jest:
stanowisko
imię i nazwisko
tel:
fax:
uwagi

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta
i Utrzymania Ruchu
Jacek Gębicz
44/ 683 06 30, wew. 49
44/ 683-43-77
od poniedziałku do piątku
w godz. 7ºº - 14ºº

b/ ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest: …………………………………………………………………………..
§8
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 30.000,00 zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
b) w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej partii oleju napędowego za opóźnienie w dostawie:
- w razie przekroczenia terminu, o którym mowa w § 1 „ Określenie zakresu zamówienia ” pkt 7
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umowy oraz,
- za każde kolejne 24 godziny opóźnienia w dostawie zamówionej partii oleju napędowego.
c) w wysokości 10.000,00 zł w sytuacji opisanej w § 6 pkt 7, w przypadku niezgodności oleju
napędowego z normą PN-EN 590+A1:2017-06E.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
w wysokości 30.000,00 zł w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem sytuacji o której mowa w § 9.1.
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
zamówienia powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9 ust. 1, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o poniższych okolicznościach w szczególności gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) utraci ważność którekolwiek z zezwoleń załączonych do oferty i Wykonawca nie przedstawi
następnego,
d) w razie dostarczenia oleju napędowego niezgodnego z normą PN-EN 590+A1:2017-06E.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Postanowienie § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 11
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy
konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku
VAT ).
2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
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obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności.
§ 12
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, co do których Strony nie doszły do
porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Postanowienia dotyczące RODO
1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami 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 (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO"), powierzają
sobie
nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail), oraz
osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy po
każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres, e-mail, uprawnienia
budowlane).
2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu.
3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, adekwatne do
ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosić
je drugiej stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez drugą
stronę.
5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach określonych
przepisami prawa.
6. Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z realizacji zadania,
w oparciu o obowiązujące przepisy.
7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych , w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

§ 14
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
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§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Formularz ofertowy - dodatek nr 1 do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Dodatek nr 10 do SIWZ

UMOWA Nr SZ …….../2020 ( PROJEKT )
zawarta w dniu ……………….. r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76
z kapitałem zakładowym w wysokości 60.444.500,00 PLN zwanym dalej " Zamawiającym ",
reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego występuje:
1. Prezes Zarządu Spółki - inż. Marek Glądalski
a firmą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………….
REGON: ……………………………..
wpisaną do …………………………………………… pod numerem …………………….. zwaną w dalszej części
umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje:
1. ……………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „ przetargu nieograniczonego ”.
§1
1. Przedmiot umowy dotyczy dostawy oleju napędowego ON w ilości 130 000 litrów zgodnie
z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E na potrzeby własne Zamawiającego do
zbiornika magazynowego naziemnego.
2. Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju
napędowego ON 5000 litrów.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie
ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 700-1500.
4. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z dnia 23
października 2015 r. poz. 1680 ), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn.
zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie
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w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych ( Dz. U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679 )
oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06E, jak również nowelizowanych w trakcie
dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.
5. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu
niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej
obowiązywania.
Określenie zakresu zamówienia:
1. Każda dostawa oleju napędowego ON realizowana przez Wykonawcę musi posiadać
świadectwo jakości spójne w treści z materiałowym dokumentem dostawy i wystawione przez
producenta paliw lub jednostki uprawnionej do wykonywania badań.
2. Każda dostawa oleju napędowego ON musi być dostarczona w autocysternach przeznaczonych
do przewozu określonego rodzaju paliwa.
3. Przy każdej dostawie Wykonawca musi przekazać list przewozowy wydany przez jego magazyn,
zawierający datę, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo oraz imię i nazwisko kierowcy
cysterny. Każda dostawa powinna być potwierdzona dokumentem WZ Wykonawcy, zawierającym
ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 150 C oraz wydrukiem
z autocysterny mierzącym:
- ilość zrzucanego paliwa do zbiornika magazynowego w temperaturze referencyjnej 150 C,
- ilość litrów paliwa w temperaturze rzeczywistej zrzucanego paliwa.
4. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim.
5. Dostawy oleju napędowego ON odbywać się będą środkiem transportu Wykonawcy i na jego
koszt.
6. Termin i wielkość dostawy będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w drodze
zamówienia, faksem lub mailem.
7. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500
w czasie nie dłuższym niż 30 godzin od złożenia zamówienia.
Warunki dostaw:
1. Paliwo ma być dostarczane z uwzględnieniem warunków klimatycznych tj. w zależności od
temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego i zimowego;
2. Olej napędowy ON należy dostarczać autocysternami;
3. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego.
4. Zamawiający każdorazowo faksem lub mailem określi Wykonawcy wielkość każdej dostawy;
5. Każda jednostkowa dostawa paliwa będzie zgodna ilościowo z zamówieniem złożonym przez
Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Inna niż określona w zamówieniu ilość paliwa może być
dostarczona tylko za zgodą lub na wniosek Zamawiającego;
6.Wykonawca oświadcza, że środki transportu, którymi będzie dokonywany przewóz paliw spełniać
będą wszystkie wymogi określone przepisami prawa w zakresie międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR);
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju napędowego ON środkami transportu, które są
wyposażone w legalizowane urządzenia pomiarowe, mierzące ilość zrzucanego paliwa do zbiornika
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magazynowego Zamawiającego ( świadectwo legalizacji urządzenia każdorazowo okazywane na
żądanie Zamawiającego );
8. Dokonanie dostawy potwierdzone będzie dokumentem WZ z dołączonym wydrukiem
z urządzenia pomiarowego. Wypełnienie i podpisanie dokumentu bez zastrzeżeń będzie stanowić
dowód ilościowego odbioru paliwa.
9. Cena dostawy obejmuje wszelkie płatności i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu dostawy,
które pokrywa Wykonawca, w tym koszty transportu.
§2
Termin wykonania umowy:
- rozpoczęcie: od dnia 04.01.2021 r.
- zakończenie: do dnia 31.12.2021 r.
Pierwsza dostawa oleju napędowego nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania na rozpoczęcie
dostaw.
§3
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 833 .).
§4
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które zgodnie z przyjętą ofertą, wyniesie:
Cena netto 1 litra oleju napędowego ON po zastosowaniu stałego upustu/marży wynosi: ............. zł
Podatek VAT: …………… %
Cena brutto 1 litra oleju napędowego ON po zastosowaniu stałego upustu/marży wynosi : ………... zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
Oferowany stały upust/marża obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia wynosi: ……….. %.
2. Wynagrodzenie za dostarczony olej napędowy powinno być określone na podstawie ceny
jednostkowej netto, ustalonej wg ceny hurtowej jednego litra paliwa, zgodnie z cennikiem sprzedaży
paliw płynnych PKN ORLEN zamieszczonym na stronie www.orlen.pl, obowiązującym w dniu dostawy
oraz stałej marży lub upuście wyrażonych w zł/litr obowiązujących przez cały okres trwania umowy
i ilości dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej 150 C.
3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy i VAT.
§5
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej napędowy nastąpi na podstawie wystawionej
faktury za dostarczoną i odebraną partię oleju napędowego.
2. Podstawą do zapłaty będzie faktura wraz z podpisanym dokumentem WZ przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie
30 dni od dnia otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie pn. : „ Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON ”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu
pomiędzy podmiotami trzecimi.
§6
1. Zamawiający dokona odbioru ilościowego w miejscu dostawy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w § 1 ust. 4
niniejszej umowy.
3. W przypadku, gdy olej napędowy nie będzie spełniał wymagań normy, Zamawiający złoży
u Wykonawcy reklamację.
4. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia. Przez
załatwienie reklamacji rozumie się wymianę nieodpowiadającego wymaganiom oleju napędowego
na właściwy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli dostarczonego
oleju napędowego ON pod względem jakości i zgodności z dostarczonym świadectwem jakości
poprzez pobranie próbek i wykonanie badań.
6. W razie sporu powstałego między stronami na tle jakości dostarczonego oleju napędowego,
w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, zostaną pobrane i zaplombowane trzy
próbki, które zostaną przesłane do akredytowanego laboratorium.
7. W razie potwierdzenia przez laboratorium niezgodności dostarczonego oleju napędowego
z normą PN-EN 590+A1:2017-06E wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań oraz koszty
napraw wynikające ze złej jakości oleju napędowego ponosi Wykonawca.
8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
§7
1. Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają:
a/ ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną jest:

stanowisko
imię i nazwisko
tel:
fax:
uwagi

Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych
Marek Komala
tel. kom. 606 406 780
44/ 683-43-77
od poniedziałku do piątku w godz. 700- 1500

b/ ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest: …………………………………………………………………………..
§8
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 30.000,00 zł gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
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b) w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej partii oleju napędowego za opóźnienie w dostawie:
- w razie przekroczenia terminu, o którym mowa w § 1 „ Określenie zakresu zamówienia ” pkt 7
umowy oraz,
- za każde kolejne 24 godziny opóźnienia w dostawie zamówionej partii oleju napędowego.
c) w wysokości 10.000,00 zł w sytuacji opisanej w § 6 pkt 7, w przypadku niezgodności oleju
napędowego z normą PN-EN 590+A1:2017-06E.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
w wysokości 30.000,00 zł w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem sytuacji o której mowa w § 9.1.
Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
zamówienia powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9 ust. 1, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o poniższych okolicznościach w szczególności gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) utraci ważność którekolwiek z zezwoleń załączonych do oferty i Wykonawca nie przedstawi
następnego,
d) w razie dostarczenia oleju napędowego niezgodnego z normą PN-EN 590+A1:2017-06E.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Postanowienie § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 11
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy
konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia,
związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany
wysokości stawki podatku VAT ).
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2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu do
umowy, pod rygorem nieważności.
§ 12
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, co do których Strony nie doszły do
porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Postanowienia dotyczące RODO
1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami 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 (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO"), powierzają
sobie nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres,
e-mail), oraz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za realizację
niniejszej umowy po każdej ze stron (np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres, adres,
e-mail, uprawnienia budowlane).
2. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu.
3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, adekwatne do
ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
4. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosić
je drugiej stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez drugą
stronę.
5. Strony mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak też do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach określonych
przepisami prawa.
6. Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z realizacji zadania,
w oparciu o obowiązujące przepisy.
7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych , w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

§ 14
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Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Formularz ofertowy - Dodatek nr 1 do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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