UMOWA Nr ………………………..
zawarta w dniu …………………………………….. r. w Świebodzicach pomiędzy:
ZGK Świebodzice Sp. z o. o., ul. Strzegomska 30, 58-160 Świebodzice, NIP: 884-254-95-70,
REGON: 022127150, KRS: 0000462601, reprezentowanym przez:
Grzegorza Cabanka – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
przetargu w trybie podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.).

§1
Przedmiot Umowy
1.

2.

Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowegow zależności od temperatury
otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego i zimowego, spełniającego wymogi normy
PN-EN 590+A1:2017-06, w szacowanej ilości –193.537,00 litrów, do garażowej stacji paliw znajdującej
się w siedzibie Zamawiającego w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zawartą Umową, Specyfikacją
Warunków Zamówienia (dalej: :SWZ”) oraz ofertą (dalej: „Oferta”).
§2
Warunki Realizacji Umowy

1.

2.

3.
4.
5.

Przedmiot Umowy realizowany będzie od dnia wejścia Umowy w życie przez okres 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu w przypadku przekroczenia wartości wskazanej w § 3 ust
1.
Dostawa, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, będzie odbywać się sukcesywnie, bez opóźnień, zgodnie z
zamówieniami Zamawiającego, które składane będą telefonicznie lub poprzez e-mail, w dni robocze, w
godzinach od 7:00 do 14:00. Dostawy realizowane będą w ciągu 12 godzin od momentu złożenia
zamówienia, w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 14:00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w okresie trwania umowy mniejszej niż określona § 1
ust. 1 Umowy ilość litrów, bez możliwości zgłaszania roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) każdorazowego dostarczania świadectwa jakości związanego z daną partią towaru
(poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku
polskim). Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez
umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania;
2) zwrotu kosztów badań jakościowych i poniesionych strat, jeżeli towar okazał się niezgodny z
deklarowaną normą;
3) dostarczania towaru w auto-cysternach posiadających sprawne i zalegalizowane liczniki spustu i
przepompowania go do zbiornika Zamawiającego;
4) dostarczania oleju napędowego, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących sposób
transportowania paliw;
5) zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantowania realizacji
jednorazowej dostawy w ilości od 3.000,00 do 14.000,00 litrów (dm3);
6) przedstawienia Zamawiającemu osób, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania
szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe;

6.

7.

8.

9.

7) dostarczenia 10 pojemników o pojemności minimalne 1l, każdy do pobierania próbek oleju
napędowego a każdorazowo przy dostawie będzie posiadał nowe plomby do zabezpieczenia
minimum dwóch próbek;
8) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego
informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia
ich zaistnienia na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, a także do umożliwienia
Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy w formach i terminach wyznaczonych przez
Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru oleju napędowego, pod warunkiem, że dostarczony olej napędowy spełnia wszystkie
wymogi wynikające z Umowy;
2) sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną
legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar;
3) potwierdzenia ilości dostarczonego oleju na podstawie wskazania przepływomierza
zamontowanego na cysternie;
Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczanego oleju oraz jego jakości, przy czym kontrola
ilościowa oraz pobranie próbek oleju winno odbywać się w obecności osoby, która olej przywiozła do
Zamawiającego. Osoba dostarczająca olej napędowy zobowiązana jest potwierdzić swym podpisem lub
odciskiem pieczęci na banderoli nałożonej na pojemnik z próbką oleju, że pobrana ona została z
dostawy podlegającej badaniu. Dalsze czynności mające potwierdzić jakość oleju wykonuje
samodzielnie Zamawiający.
Zamawiający będzie sprawdzał dostarczane paliwo w specjalistycznych laboratoriach paliw płynnych.
Dostarczanie próbki paliwa będzie odbywało się przez Zamawiającego bez informowania Wykonawcy
o badaniu.
Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego oleju jest niższa niż wynika to z Umowy i
dołączonej do badanej dostawy atestu powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia
Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych
korzyści oraz ewentualnych napraw pojazdów w związku z nienależytą jakością zatankowanego
paliwa. W sytuacji opisanej powyżej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) dostarczenia nieodpłatnie identycznego, co do ilości i rodzaju jak kwestionowany olej, o
prawidłowych parametrach;
2) odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego oleju;
3) ewentualnego oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego zlany był zakwestionowany
olej.
§3
Wynagrodzenie

1.

2.

3.

4.

5.

Strony zgodnie ustalają, że maksymalna kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy z tytułu należytego
wykonania Umowy wynosi …………………………….. zł netto (słownie:………………………………...),
powiększone o należny podatek VAT, tj. ………………….……….. zł brutto (słownie:………….…………………….).
Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalną kwotę wynagrodzenia
należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy i stanowi górną granicę, do
jakiej Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań
wynikających z Umowy.
Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania Umowy cena jednostkowa oleju napędowego w
temperaturze referencyjnej 15oC będzie ulegała zmianie w zależności od cennika producenta w dniu
danej dostawy. Natomiast wysokość zaoferowanego upustu nie ulegną zmianie przez cały okres
trwania umowy.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie faktycznie
zakupionych przez Zamawiającego ilości oleju napędowego po cenie ………… zł brutto za 1,0 l (dm³)
oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15oC, w tym podatek VAT. Cena zawiera upust w
wysokości ………… %.
Zapłata Wynagrodzenia, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT, w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo odebrania przez Zamawiającego. Zapłata

nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT. Podstawą
wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru.
6. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: ZGK Świebodzice Sp. z o. o., ul. Strzegomska
30, 58-160 Świebodzice lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego:
zgk@zgk.swiebodzice.pl.
7. Jako dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek ustawowych.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej Umowy na osoby trzecie.
10. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania Zamówienia.
§4
Podwykonawstwo
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach Umowy
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie.
Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie
danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym
zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest nałożyć na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i
zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego
podwykonawcy.
Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców wszelkich
zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.
Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub
zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy oraz może stanowić okoliczność
uzasadniającą odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu.
§5
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem, potencjałem osobowym,
materiałowym oraz technicznym pozwalającym na prawidłowe, rzetelne i terminowe zrealizowaniecałości
zamówienia.
§6
Kary Umowne
1.
2.

3.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Wykonawca zapłaciZamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
W razie odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.
1.
Za każdą godzinę opóźnienia w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% wartości dostawy, licząc od upływu terminu na realizację dostawy,
określonego w § 2 ust. 2.

4.
5.

6.
7.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wartości zakwestionowanej
dostawy oleju napędowego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżonena
jego rzecz kary umowne.
Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający
możepotrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak
pomniejszone Wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć
kwot wskazanych w § 3 ust. 1.
§7
Zatrudnianie Osób

1.

2.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polegać będzie na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z2019r. poz.1040,1043 i1495) – przez cały okres ich wykonywania. Powyższy obowiązek w
szczególności dotyczy realizacji czynności związanych z kierowaniem autocysterną oraz jej obsługą.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy. Oświadczenie składa się celem potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie
realizacji zamówienia.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§8
Odstąpienie od Umowy

1.
2.
3.

4.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i następuje w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, w przypadku:
1) wielokrotnego nie wywiązywania się Wykonawcy z terminu realizacji zamówionej dostawy;
2) niedostarczania oleju napędowego;
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o upadłość
Wykonawcy;
4) złej jakości paliwa, która nie spełnia normy PN-EN 590+A1:2017-06.
Ponadto Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy - w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

§9
Dane Kontaktowe
1.

2.

Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego: Józef Gefert tel. 74 648-80-72;
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………..;
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i
nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu §10.
§ 10
Zmiany Umowy

1.

2.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Przedmiotu Umowy,
2) wystąpi sytuacja, niemożliwa do przewidzenia, w tym zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą
Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron,
niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub
byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne,
zamieszki, epidemie.
3) wystąpi konieczność zmiany Umowy, ze względu na przyczyny wywołane epidemią wirusa SarsCoV-2.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy nie
była możliwa do przewidzenia na etapie odpisania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest
zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze
Stron Umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem §9.
§ 11
Postanowienia Końcowe

1.

2.
3.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony będą się starały rozwiązać polubownie.
W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w zdaniu
poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZGK Świebodzice Sp. z o. o., z siedzibą w
Świebodzicach, ul. Strzegomska 30.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowyi w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na
podstawieodrębnych przepisów.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celówprzetwarzania,
w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowegowynoszącego 5 lat i nie krócej
niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzjilub
profilowaniu.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danychdo
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

