Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór umowy
zawarta w dniu …...2019 roku w Rząśni, wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
pomiędzy
…………………………………………………………………………..reprezentowaną
przez:
…………….. zwanym dalej „Zamawiającym”
a
. …………………………………………………zwanym dalej zwanym dalej „Dostawcą"
§1
1.Przedmiotem umowy jest dostawa dla Zamawiającego lekkiego oleju napędowego grzewczy
Ekoterm lub o parametrach równoważnych w ilości ok. …. tys. litrów. Olej opałowy będący
przedmiotem dostawy musi mieć parametry określone w Polskiej Normie PN-C - 96024:2011.
Przetwory naftowe. Oleje opałowe, dla oleju opałowego lekkiego L-1, tj.:
- gęstość w temperaturze 15 0 C max – 860 kg/m3,
- wartość opałowa min – 42,6 MJ/kg,
- temperatura zapłonu min – 56 0C,
- zawartość siarki max – 0,10 %(m/m),
- zawartość wody max – 200 mg/kg,
- zawartość zanieczyszczeń stałych max – 24 mg/kg,
- pozostałości po spopielaniu max – 0,01 %(m/m),
2. W przypadku awarii urządzeń grzewczych powstałych w wyniku dostarczenia oleju opałowego
zanieczyszczonego lub o innych parametrach niż wskazane w pkt 1, Dostawca” ponosi
wszelkie koszty związane z usunięciem tych awarii.
3. Olej dostarczony może być tylko wraz z certyfikatem jakości oleju.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet
realizowanych dostaw. Rozliczenia
finansowe nastąpią po dostawie i dokonaniu
protokólarnego odbioru dostawy oleju.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu
zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło
odbiorców oraz sytuacji finansowej Zamawiającego.
6. Olej dostarczany będzie transportem Dostawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami. Zamawiający wymaga aby cysterna
dostarczająca paliwo wyposażona była w pompę do tłoczenia paliwa z urządzeniem
pomiarowym ilości przepompowanego paliwa. Urządzenie pomiarowe powinno posiadać
aktualne świadectwo legalizacji.
7. „Zamawiający” nie dopuszcza możliwości dostawy oleju opałowego innego niż opisany w
specyfikacji. W przypadku dostarczania oleju innego niż określony w umowie „Zamawiający”
ma prawo do odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji prawnych.
8. Olej będzie dostarczany do kotłowni w ………………..
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§2
1. Realizacja przedmiotu umowy następowała będzie sukcesywnie według zapotrzebowania
Zamawiającego do dnia 30.04.2020 r. Strony ustalają, iż dostawa częściowa oleju opałowego
będzie następować w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Dostawcy zapotrzebowania.
2. Dostawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za
czynności osoby trzeciej „Dostawca” ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i
w pełnym zakresie.
3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wyrządzone szkody jeśli
takie powstaną.
§3
1. Cenę 1 litra oleju napędowego strony ustalają na dzień składania ofert w wysokości …. zł.
2. W trakcie realizacji zamówienia cena dostawy 1 litra oleju będzie ulegać zmianie zgodnie ze
zmianą cen oleju napędowego wg PKN ORLEN olej napędowy grzewczy Ekoterm z dnia
dostawy (ceny opublikowanej na stronie www.orlen.pl ) przy zastosowaniu niezmiennych
stawek opustu ceny i marży określonych w ofercie a określonych w ust. 3 i 4. Powyższe
zmiany będą wymagać aneksu do umowy.
3. Wysokość opustu ceny tj. ilość groszy netto pomniejszająca cenę litra oleju w/g PKN
ORLEN dla Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm wynosi …..zł
4. Wysokość marży tj. ilość groszy netto doliczana do ceny litra oleju w/g PKN ORLEN dla
Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm wynosi …….. zł
5. W cenę 1 litra oleju ujęte zostały wszelkie koszty i opłaty składające się na przedmiot
niniejszego zamówienia, które ponosi Dostawca.
6. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór danej ilości oleju potwierdzony przez osobę / osoby
wskazane przez „Zamawiającego” i dostarczenie certyfikatu jakości oleju oraz dostarczenie
lub okazanie świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego przez Dostawcę.
7. Wykonawca ma możliwość przesłania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191). Faktury należy przesyłać na
następujący adres ……………….
8. Strony dopuszczają możliwość wystawiania faktur częściowych.
9. Płatność faktury będzie dokonana w terminie …………dni od daty wpływu do Zamawiającego.
10. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku „Zamawiającego”.
§4
1. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczanego oleju .
2. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo do dokonania przez uprawniony podmiot badania
dostarczonego oleju w sytuacji wadliwej pracy urządzeń grzewczych po zatankowaniu.
3. W przypadku, gdy olej będzie spełniał normy określone § 1 pkt 1 niniejszej Umowy
koszty badań poniesie Zamawiający.
4. W przypadku, gdy olej nie będzie spełniał norm określonych w § 1 pkt 1 niniejszej
Umowy koszty badań poniesie Dostawca.
5. W przypadku, gdy olej nie będzie spełniał w/w norm Dostawcy nie będzie
przysługiwać zapłata za olej stanowiący przedmiot dostawy.
6. Ponadto Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie ze strony Dostawcy za
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usunięcie awarii sprzętu grzewczego Zamawiającego związanej z użyciem dostarczonego przez
dostawcę oleju niespełniającego norm określonych w § 1 pkt 1 umowy.
7. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju opałowego oraz do
przestrzegania terminów i wielkości dostaw wg złożonego zapotrzebowania.
8.Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczonego produktu zgodnie z
ofertą zawierającą stosowne normy i warunki techniczne: każdorazowo przy dostawie partii oleju
opałowego Dostawca przekaże świadectwo jakości na dostarczony produkt.
§5
1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dostawca ma obowiązek zgłaszać pisemnie Zamawiającemu zamiar zlecenia części dostaw
podwykonawcy. Przed zaakceptowaniem pisemnej umowy z podwykonawcą Dostawca nie
może realizować zamówienia przy udziale podwykonawcy. W sprawach nie uregulowanych w
tym zakresie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§6
1.„Dostawca” zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne:
• za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
• w przypadku nie dostarczenia oleju w terminie uzgodnionym w § 2 pkt 1 w wysokości
500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia.
2. „Zamawiający” zapłaci „Dostawcy” karę umowną:
• za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 3.000,00 złotych
(słownie: trzy tysiące złotych).
§7
Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:
a) terminu realizacji umowy i mogą wystąpić w sytuacji rozszerzenia bądź zawężenia przez
Zamawiającego zakresu dostaw lub w przypadkach przedłużającego się okresu grzewczego
wynikającego z przyczyn atmosferycznych. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu
realizacji umowy o nie dłużej niż 45 dni.
b) Rozszerzenie katalogu miejsc dostaw oleju.
c) Zmiany ceny oleju na zasadach i warunkach określonych w § 3 niniejszej umowy
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§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§10
1.Zleceniobiorca oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych. Tym
samym, Zleceniobiorca oświadcza również, że przetwarzanie powierzonych mu danych
osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów 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 (zwanym dalej RODO).
2.Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie
Zamawiającego, o którym mowa w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
➢ administratorem Pana/ Państwa danych osobowych jest /Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16,
98-332 Rząśnia tel 446317122 adres e-mail: gmina@rzasnia.pl/;
➢ W sprawie danych osobowych może Pan/ Państwa kontaktować się z nami pod adresem:
iod@rzasnia.pl,
➢ Pana/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z realizacją niniejszej umowy ;
➢ Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla zawarcia i
realizacji celów umowy.
➢ Administrator danych nie zamierza przetwarzać podanych danych osobowych w celu
innym niż wskazano powyżej.
➢ odbiorcami Pana/ Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do
informacji publicznej.
➢ w odniesieniu do Pana/ Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
➢ posiada Pan/ Państwo:
•

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;

•

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/ Państwa danych osobowych

4

•

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

➢ nie przysługuje Panu/ Państwa:
•

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

•

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

•

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/ Państwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
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