Projekt umowy – zał nr 8 do SWZ

UMOWY NR …../2021
zawarta w dniu …………… .2021 r. w Istebnej pomiędzy :
Zespołem Szkolno Przedszkolnym z siedzibą w ………………………………..
reprezentowanym przez :
…………………… - ………………………………
zwanym dalej Zamawiającym, a
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
zwaną dalej Wykonawcą,
W wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie
............................ zgodnie z art. .....................................pn. „Dostawa oleju opałowego do
budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej” została zawarta umowa
następującej treści :
§ 1.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Zamawiającego 100 000 litrów oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych o
parametrach zgodnych z polską normą PN-C-96024 dla L-1.
2. Podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy odpowiadający wymaganiom
jakościowym określonym w PN-C-96024:L1.
4. Wykonawca do dostawy dostarczy świadectwo jakości oleju lub jego odpis poświadczony
za zgodność z oryginałem.
5. Dostawa będzie realizowana w dniach od poniedziałku do piątku , w ciągu ….. dni
liczonych od złożenia pisemnego zamówienia ( pocztą e-mail),
6. Częstotliwość realizacji poszczególnych dostaw – wg potrzeb Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości dostarczanego oleju. Próbki oleju
zostaną pobrane bezpośrednio z cysterny do pojemników dostarczonych przez
Wykonawcę, przed zalaniem oleju do zbiorników. Pojemniki z próbką oleju zostaną
zaplombowane w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy). Badanie próbek
będzie podstawą wniesienia reklamacji. W przypadku stwierdzenia, że olej nie spełnia
wymagań jakościowych, koszty badań próbek będą obciążały Wykonawcę.
8. W przypadku dostawy wadliwej partii oleju Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tej
partii oleju oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.
9. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń związanych ze spalaniem oleju w
przypadku stwierdzenia, że uszkodzenia są spowodowane złą jakością dostarczanego
oleju.

§ 2.
1.
2.

Niniejsza umowa obowiązuje do 31 grudnia 2022 - od dnia podpisania.
Wcześniejsze wykorzystanie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, określonej w
§ 3 ust. 1, skutkować będzie wygaśnięciem umowy.
§ 3.

1. Cena brutto przedmiotu umowy wynosi : ………. zł (słownie : ….......................... złotych
00/100).
2. Podana cena zawiera wartość towaru, podatek VAT, marżę, koszty ubezpieczenia oraz
transportu do Zamawiającego.
3. W okresie trwania umowy Wykonawca gwarantuje stałość upustu od ceny za 1 litr oleju.
4. W przypadku, gdy w okresie trwania umowy nastąpią niezależne od Wykonawcy zmiany
cen oleju opałowego na rynku polskim, Wykonawca dostarczać będzie paliwo w cenie
obowiązującej u producenta paliw w dniu zamówienia, pomniejszonej o wysokość upustu
gwarantowanego w ofercie z dnia ……………….. .2021 r., tj. ………… %.
5. Zmiana cen nie wymaga formy aneksu do umowy i będzie następować automatycznie po
zmianie ceny ogłoszonej na stronie internetowej producenta paliw.
6. Strony ustalają, że zmiana cen oleju opałowego może ulec zmianie również w przypadku
zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub akcyzy. Wykonawca ma obowiązek
pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie cen i jej udokumentowania (np.
komunikat producenta).
§ 4.
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w tym odszkodowania
z tytułu zrealizowania umowy poniżej wartości określonej w § 3 ust. 1.
§ 5.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczany opał cenę ustaloną w
ofercie, z uwzględnieniem § 3 ust. 4.
2. Zapłata nastąpi przelewem na r-k bankowy wskazany w fakturze, w ciągu 14 dni od
otrzymania faktury VAT oraz zamówionego oleju.
3. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji
przelewu bankowi prowadzącemu jego rachunek.
4. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości odsetek
ustawowych.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może wstrzymać realizację
dalszych dostaw cząstkowych i takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
6. Za zrealizowane zamówienie Wykonawca wystawi fakturę na:
Nabywca: Urząd Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, NIP 5482676134
Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej, 43-470 Istebna 550
§ 6.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy :
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości :
a) 10 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) 2 % ceny nie dostarczonego opału, zgodnie z zamówieniem częściowym, za każdy
dzień zwłoki, licząc od dnia terminu dostawy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu
zamówienia, jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający.

3. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Odbiorca będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
:
a) w przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z umową,
b) w przypadku trzykrotnego niedostarczenia opału w umówionym terminie.
5. W przypadku zwłoki w dostawie opału ponad deklarowany w ofercie czas dostawy tj.
……………… godzin liczonych od godziny 12:00 w dniu złożenia zamówienia, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości ( brutto) niezrealizowanej
dostawy za każdą godzinę zwłoki.
6. W przypadku zwłoki w dostawie oleju powyżej 48 godzin, liczony od godziny 12:00 w dniu
złożenia zamówienia, Zamawiający ma prawo zakupić niedostarczoną ilość oleju u innego
dostawcy, a ewentualną różnicą obciążyć Wykonawcę. .

§ 7.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy są dopuszczalne wyłącznie w przypadku zmiany wykonawcy,
któremu udzielono zamówienia w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie
podlega wykluczeniu z postępowania.
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 9.
Umowę sporządzono w 3–ech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający :

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna RODO.

Wykonawca :

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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 RODO) przekazujemy następujące
informacje:
Administrator danych, dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu
Szkolno- przedszkolnego w Istebnej.
Kontakt do administratora: Istebna 1345, 43-470 Istebna, e-mail:
sp1istebna@wp.pl tel.: +48 33 855 60 59.
Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Roberta Hylę, z którym można
skontaktować się: pisemnie na ww. adres Zespołu Szkolno- Przedszkolnego lub na adres poczty elektronicznej:
biuro@rhodo.pl
Cele przetwarzania danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku
z wysłanym przez Państwa pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu. Cele te mogą
wynikać z przygotowania umowy, zawarcie umowy, realizacja umowy, a także w szczególności z realizacji
obowiązków administratora wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.
Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
−
−

Podanie danych jest dobrowolne, natomiast w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie
możliwe zawarcie i realizacja umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
−
−

Podanie, przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa ciążących na
administratorze jako jednostce samorządu gminnego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
−
−
−

Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do czasu cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji
składając stosowną deklarację w sposób przewidziany w samej zgodzie.

Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia
sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie –
w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
Przekazywanie danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
a.
b.

c.
d.

organom publicznym w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych,
statutowych, powierzonych Administratorowi;
organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd,
prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;
podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych,
realizowane przez Szkołę, w zakresie wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem.
podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. operatorom
pocztowym.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe. Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania
ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie. W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator
nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

………………………………………………..
(data i podpis Wykonawcy)

