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Znak sprawy: MIR/271/1/2021

Załącznik nr 1a do SWZ
Wzór umowy

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Część I
zawarta w dniu ………………..2022 r.
w Mirczu, pomiędzy:
MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Górna 27, 22-530 Mircze
NIP 9191826720,reprezentowaną przez: Wojciecha Ciesielczuka – Prezesa Zarządu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ………………………………………………………………………………………………………………...
reprezentowaną przez …………………………….
zwanym dalej
„Wykonawcą” oraz
łącznie „Stronami”,
Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku
udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 1. Przedmiot zamówienia
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Sukcesywna
dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu ”,
1.
W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dokonywać na rzecz
Zamawiającego sukcesywnej dostawy oleju napędowego w gatunku standard, spełniającego
normę PN-EN 590 (lub równoważną) do zbiornika magazynującego paliwo, znajdującego się
ul. Górna 27,22-530 Mircze, w ilości 50 000 litrów.
2.
Podane ilości są szacunkowe, konkretna ilość paliwa w określonym gatunku będzie
zależała od bieżących potrzeb zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo
niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie
dostarczonego oleju napędowego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie
względem Zamawiającego z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości oleju napędowego.
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3.
Dostawa obejmuje: załadunek, transport i rozładunek oleju napędowego w miejscach
wskazanych w ust. 1.
4.
Autocysterna dostarczająca olej napędowy ma być wyposażona w atestowany,
zalegalizowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną/zatankowaną ilość oleju
napędowego do zbiornika magazynującego. Licznik umożliwi dokonanie wydruku dokumentu
WZ, na którym widoczna będzie wielkość dostawy paliwa w ilościach rzeczywistych oraz ilości
wynikającej z przeliczenia do temperatury 15 °C.
5.
Dostarczona przez Wykonawcę ilość oleju napędowego powinna być zgodna ze
wskazaniami licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie.
6.
Dostarczane paliwa, będą spełniać wymagania jakościowe określone w:
a)
przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 Ustawy z dnia
25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U.
z 2018r. poz. 427 z późn. zm.) w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2018r. poz.
427);
b)
Polskich normach PN-EN 590 lub równoważnych dla oleju napędowego;
c)
jak również będą zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami
określającymi wymagania jakościowe oraz ze Świadectwem jakości wystawionym przez
producenta paliw.
§ 2. Zasady dostawy i przyjęcia paliwa
1.

Dostawy oleju napędowego będą realizowane przez Wykonawcę jego środkami

transportu na jego ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, tj. do jego zbiornika
magazynującego olej napędowy znajdującego się na ul. Górna 27, 22-530 Mircze, po otrzymaniu
uprzedniego zgłoszenia zapotrzebowania od Zamawiającego.
2.

Zgłoszenie zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1, będzie dokonywane przez

Zamawiającego od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30 drogą elektroniczną,
na wskazany poniżej adres mailowy Wykonawcy:
- adres mailowy; ……………………………………………………….
3.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia Zamawiającemu maila

otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania.
4.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

zrealizowania

dostawy

objętej

zgłoszeniem

zapotrzebowania w terminie 48 godzin liczonym od końca dnia otrzymania zgłoszenia
zapotrzebowania (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8.00-15.00.
5.

Wykonawca przy każdej dostawie przetankuje z cysterny dostarczony olej napędowy

do zbiornika magazynującego posiadającego przez Zamawiającego.
6.

Wykonawca przy każdorazowej dostawie oleju napędowego wystawi dokument WZ,

potwierdzający ilość dostarczonego oleju napędowego zgodnie z §1 pkt 4. Dokument WZ dla
swojej ważności wymaga podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
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7.

Wykonawca dla każdej dostawy przedstawi świadectwo jakości (atesty), określające

właściwości dostarczonego oleju napędowego i zawartość zanieczyszczeń, potwierdzone
certyfikatem jakości wystawionym przez producenta, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed
dniem dostawy, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że przedłożone Świadectwa Jakości dotyczą
oleju z tej dostawy. Brak dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie skutkował
niemożliwością podpisania dokumentu WZ przez upoważnionego przedstawiciel Zamawiającego.
8.

Zamawiający będzie miał prawo korzystać ze wszystkich upustów stosowanych

zwyczajowo przez Wykonawcę wobec jego pozostałych odbiorców.
9.

Zamawiający z każdej partii dostarczonego oleju napędowego ma prawo pobrać próbkę,

która w razie reklamacji będzie stanowić dowód rzeczowy poddany analizie laboratoryjnej.
10.

W przypadku udowodnionej złej jakości oleju napędowego, Wykonawca będzie

zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego (w szczególności koszty
analizy laboratoryjnej i ewentualnego zakupu oleju napędowego u innego dostawcy, koszty
usuwania awarii urządzeń lub koszty ich wymiany, jeżeli zastosowany olej, niespełniający
wymagań jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie), a także na własny kosz i we
własnym zakresie odebrać od Zamawiającego zakwestionowaną partie oleju napędowego
i dostarczyć olej napędowy w ilości i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11.

Parametry dostarczonego oleju napędowego będą dostosowane do okresu dostawy, tj.

pory roku i temperatury otoczenia.
12.

Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem towaru oferowanego Zamawiającemu oraz

że towar ten jest wolny od wad i praw osób trzecich.
13.

Wykonawca będzie realizował dostawy przy użyciu środków transportowych

pozwalających na realizację umowy bez wyrządzania szkód na nieruchomości, na którą dostawa
będzie realizowana.
14.

Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego olej

napędowy auto – cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw
ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym
w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz. 1853 ze zm.). Auto – cysterny
powinny posiadać legalizowane urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzuconego paliwa do
zbiornika magazynującego olej napędowy, który posiada Zamawiający. Zamawiający ma prawo
żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z
numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. W przypadku
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stwierdzenia braku legalizacji licznika tankowania (uszkodzenia cech) dostawa nie zostanie
przyjęta, a faktura zostanie zwrócona Wykonawcy bez zapłaty.
15.

Olej napędowy od Wykonawcy przyjmowany będzie w ilościach rzeczywistych/ ilościach

wynikających z przeliczenia do temperatury 15 °C.
16.

Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT wraz z dokumentem dostawy określającym

rzeczywistą ilość (w litrach) dostarczonego oleju oraz dokument potwierdzający obowiązującą w
dniu złożenia zamówienia cenę oleju podaną przez producenta, będą dokumentami
stwierdzającymi zgodność dostawy z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego.
17.

W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostawa jest niekompletna lub nie spełnia

wymogów określonych w umowie, Wykonawca w terminie 24 godzin, licząc od dnia dostawy,
zobowiązany jest do wymiany oleju na nowy lub uzupełnienia braków na własny koszt i ryzyko.
18.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu umowy

do Zamawiającego.
19.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

§3
Czas trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ………………….r. do dnia 31 grudnia 2022
r. lub do wyczerpania maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia tj. dostawy 50 000
litrów – cokolwiek nastąpi wcześniej.
Po dacie 31 grudnia 2022r., w przypadku nie zrealizowania całego zakresu przedmiotu
umowy, umowa wygasa.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,
przestrzegając obowiązujących przepisów, wymagań określonych w SIWZ oraz
w postanowieniach niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia zamawiającego
o wszystkich okolicznościach uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy (drogą
elektroniczną, pisemnie).
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oleju napędowego o odpowiedniej
temperaturze mętnienia i temperaturze blokowania zimnego filtra dla warunków
atmosferycznych panujących w chwili jego dostawy.
W momencie awarii pojazdu lub innego urządzenia Zamawiającego, wynikającej
z zatankowania dostarczonym przez Wykonawcę olejem napędowym, którego parametry są
niezgodne z obowiązującymi normami (w tym w szczególności normą PN-EN 590),
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia naprawy pojazdu (urządzenia) Zamawiającego.
Osoba upoważniona do kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy ze strony
4
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6.

Zamawiającego jest: Sławomir Płoszaj- Referent ds. transportu.
Osoba nadzorująca prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………………………….

7.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście/
podwykonawców*(*niepotrzebne skreślić)
Podwykonawca
Przedmiot umowy- zakres
Cena brutto

8.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące
przedmiotu umowy tak samo jak za swoje działania.
Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej po rygorem nieważności.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy lub usługi
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są te dostawy lub
usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub usługi.
Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, zgłasza pisemne zastrzeżenia, gdy projekt umowy:
1) nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12.
Niezgłoszenie
pisemnych
zastrzeżeń
do
przedłożonego
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie określonym w
ust. 13, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy lub usługi
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są te dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi zgłasza pisemny sprzeciw, gdy umowa:
1) nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie określonym w ust. 15, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy lub usługi
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z

udziałem
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umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, jako
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 11, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
19. Przepisy ust. 11-21 stosuje się odpowiednio do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.
20. Postanowienia dotyczące umów z podwykonawcami odnoszą się w sposób analogiczny do
umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
21. Wykonanie dostawy lub usługi w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących
przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.
§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie wykonawcy za każdą dostawę będzie płatne w wysokości
obliczonej w następujący sposób:
Co = [W x (Ch +/- K)] + VAT
Co – cena brutto faktury
W - Ilość litrów dostarczonego paliwa zgodnie ze zleceniem zamawiającego
Ch – cena hurtowa netto za 1 litr danego gatunku ON publikowana na stronie internetowej
PKN ORLEN S.A. w dniu złożenia zamówienia paliwa
K – stały upust wynoszący ……. PLN netto, wskazany w ofercie wykonawcy.
2. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej; wszelkie płatności będą
dokonywane w walucie polskiej.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować po realizacji każdorazowej
dostawy oleju napędowego, w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których owa w § 2
umowy, na wskazane na fakturze konto Wykonawcy.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku przedłozenia faktury bez uprzedniego przedłozenia prawidłowo wystawionych
dokumentow okreslonych w § 2 umowy, Zamawiający zwroci fakturę bez jej księgowania
i zapłaty.
6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie dostarczony i odebrany przez
Zamawiającego przedmiot umowy.
7. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, na których wyraził zgodę Zamawiający, ustala
się następujący tryb wystawiania faktur przez Wykonawcę i płatności tych faktur przez
zamawiającego:
1) Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego
dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawionej
faktury, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
2) potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom z tej faktury,
3) w przypadku niedostarczenia dowodu, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wstrzymuje
płatność faktury do czasu złożenia przez Wykonawcę potwierdzenia, o którym mowa w pkt.
6

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny
bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu ”.

1 i pkt 2.

1.

2.

3.

4.
5.

§6
Odstąpienie od umowy
Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy
bez wypowiedzenia, gdy:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
2) Wykonawca utracił koncesję,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie wykonuje postanowień umowy, w szczególności:
a) narusza termin dostaw zamawianych poszczególnych partii oleju,
b) narusza terminy wyznaczone na dokonanie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad
lub uzupełnienia braków ilościowych,
c) udowodnienia co najmniej dwóch przypadków złej jakości dostarczonego oleju
napędowego.
6) Wykonawca, w inny sposób niż określony w pkt 1-5, rażąco naruszy postanowienia umowy.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych).
Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1-2 może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy.
Postanowienia §7 ust. 1 stosuje się.
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy określonych w ust. 3, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Wykonawcy jedynie za wykonane należycie dostawy.

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
z wartości szacunkowej zamówienia;
2) za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienia w zakresie jakości dostarczonego
oleju napędowego – w wysokości 3% wartości brutto poszczególnej dostawy, której jakość
została zakwestionowana i udowodniona,
3) za opóźnienie w wykonaniu dostawy ponad termin określony w §2 ust. 4 – w wysokości
1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia (na zasadzie ryzyka);
4) za opóźnienie (na zasadzie ryzyka) w wykonaniu wymiany wadliwej partii dostarczonego
oleju napędowego lub uzupełnienia braków w dostawie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego – w wysokości 1% wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień
opóźnienia;
5) za naruszenie obowiązków, wynikających z postanowień § 4 umowy, Wykonawca zostanie
7

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny
bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu ”.

6)

7)

8)

9)

10)

11)

obciążony karą umowną w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie;
w przypadku odmowy dostawy oleju napędowego bądź braku możliwość zrealizowania
dostawy oleju napędowego z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy, zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości brutto oleju napędowego
zakupionego przez Zamawiającego u innego dostawcy,
w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie
terminu zapłaty,
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po
upływie terminu do ich przedłożenia,
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia po upływie terminu do ich przedłożenia,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie terminu do dokonania
zmiany.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % z wartości szacunkowej zamówienia;

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od
Zamawiającego wynagrodzenia.
3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych określonych w ust. 1 pkt 210 w przypadku odstąpienia od umowy.
§8
Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami
przewidzianymi w treści niniejszej umowy i przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonane
będą w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość wynikającą ze zmiany kwoty podatku VAT, w przypadku zmiany
stawki podatku VAT w czasie obowiązywania umowy.
4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę
8
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8.

równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana wynagrodzenia ustalona zgodnie z treścią §5 ust. 1 umowy;
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).
3) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

§9
Ochrona danych osobowych

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca –
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
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6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
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18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 11
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strony postanawiają, iz korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub inny,
o ktorym Strona została pisemnie powiadomiona ze skutkiem doręczenia korespondencji
w dniu drugiego awiza.
W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy, integralną je część stanowi SIWZ
przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej
oraz
oferta
Wykonawcy
wraz
ze wszystkimi załącznikami.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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