Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ( projekt)
zawarta w Szydłowcu w dniu ………………….. 2018 r. pomiędzy:
Gminą Szydłowiec mającą swoją siedzibę ;
26-500 Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1
NIP 799-191-31-58 , zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowana przez Burmistrza
- Artur Ludew ,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Iwony Czarnota
a
NIP
; REGON
reprezentowanym przez : ……………………………...zwanym w dalszej części umowy
WYKONAWCĄ.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z 29.01.2004 r.
Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) na realizacje dostawy:

„Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy
Szydłowiec na potrzeby Referatu Zarządu Dróg i Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Szydłowcu” została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.Zamawiający kupuje a Wykonawca sprzedaje olej napędowy w ilości szacunkowej 1350 litrów
miesięcznie i etylinę Pb 95 w ilości szacunkowej 220 litrów miesięcznie dla środków
transportowych i sprzętów będących w posiadaniu Zamawiającego.
2. Olej napędowy i etylina odbierane będą przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
3. Dokumentem potwierdzającym zakup przez Zamawiającego olej i etylinę będzie faktura VAT .
§2
Oferta Wykonawcy stanowi integralna część niniejszej umowy( załącznik nr 1).
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wydawać Zamawiającemu olej napędowy i etylinę sukcesywnie
według potrzeb Zamawiającego w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Zamówiony olej i etylinę Wykonawca wyda z własnych dystrybutorów zlokalizowanych
w ……………………………... przy ul. ………………………..
3.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej dostawie oleju
i etyliny świadectwo jakości.
4. W przypadku, gdy dostarczony olej lub etylina nie będą spełniały warunków zamówienia ,
ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca.
§4
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający
złoży pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady
2. Wykonawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć w terminie 7 dni. Nie rozpatrzenie
reklamacji w tym terminie jest równoznaczne z uznaniem jej przez Wykonawcę. W przypadku
uznania jej, Wykonawca dokona wymiany przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni.
3. W związku z zastrzeżeniem Zamawiającego dotyczącym jakości dostarczanego oleju
napędowego lub etyliny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań
laboratoryjnych. W przypadku, gdy zastrzeżenie okaże się uzasadnione kosztami badań
obciążony zostanie Wykonawca.
§5
1. Za odebrany olej napędowy i etylinę zamawiający zobowiązuje się zapłacić wg ceny 1 litra
oleju napędowego lub etyliny z dystrybutora, obowiązującej w dniu tankowania
z uwzględnieniem udzielonego stałego upustu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.
2. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy stały upust nie ulegnie zmianie i wynosi:
a) ……… zł/litr brutto dla oleju napędowego, b) ……… zł/litr brutto dla etyliny PB95.
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3 Rozliczenie następować będzie zgodnie ze stawkami VAT obowiązującymi w chwili tankowania.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4.1 W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy
(tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług,
wynikającej ze zmienionych przepisów.
4.2 W przypadku zmian, o których mowa w ust 4 pkt. 2) i 3), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zmienione o wartość, o jaką zmienią się całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez
Wykonawcę, wynikającą ze zmian minimalnego wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego lub
ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz
Zamawiającego, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z
wynagrodzeniami tych osób.
4.3 W przypadkach, o których mowa w ust. 4.1 i 4.2, Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego
wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z pisemnym oświadczeniem o wysokości dodatkowych
koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4.1 i 4.2.
§6
1. Nie wykorzystane ilości oleju napędowego lub etyliny po zakończeniu trwania umowy
Zamawiający może odebrać w okresie jednego miesiąca w ramach przysługującego mu „prawa
opcji”. Rozliczenie nastąpi na podstawie zapisów niniejszej umowy.
2. Przez „prawo opcji” rozumieć należy odebranie przez zamawiającego niewykorzystanej ilości
oleju napędowego lub etyliny w okresie jednego miesiąca po zakończeniu trwania umowy na
zasadach i cenach określonych w niniejszej umowie, bądź niewykorzystanie całego przedmiotu
zamówienia.
§7
1. Zapłata faktury nastąpi przelewem terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego
na konto Wykonawcy w
nr konta:
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury obejmujące należności za olej napędowy i etylinę w dniu
tankowania.
§8
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do zaplata kar umownych:
a/ z tytułu nieterminowej dostawy – 2% wartości dostawy brutto za każdy dzień opóźnienia;
b/ z tytułu odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , za które odpowiada Wykonawca – 20%
wartości brutto nie zrealizowanych dostaw;
c/ w przypadku dostarczenie wadliwego przedmiotu zamówienia – 20% wartości dostawy brutto.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie za zrealizowaną dostawę Zamawiający na żądanie
Wykonawcy zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.
3. Kary umowne Zamawiający może potracić z bieżących należności Wykonawcy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
§9
Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się:
Kierownika Referatu Zarządu Dróg Jerzego Kucfira.
§ 10
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2019r do dnia 31.12.2021r.
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2. Umowa niniejsza może być rozwiązana:
a) przez każdą ze stron z obowiązującym 90 dniowym okresem wypowiedzenia, rozpoczynającym
swój bieg z dniem otrzymania pisma wypowiadającego umowę przez drugą stronę,
b) przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron,
w przypadku nie wywiązania się przez drugą stronę z istotnych postanowień umowy,
c) w każdym czasie na zgodny wniosek stron.
§ 11
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 dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej na dzień odstąpienia części umowy w sytuacji
gdy:
a) Wykonawca dwukrotnie odmówił tankowania,
b) Wydawany olej napędowy lub etylina nie będą spełniały wymagań określonych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r.w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych ( Dz.U. 2015 r poz.1680).
c) nie będą udokumentowane świadectwem jakości.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie i może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia
okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
§ 12
1. 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 I. 119 z 04.05.2016, str.1) dalej
RODO, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szydłowca,26-500 Szydłowiec,
pl. Rynek Wielki 1.
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu,26-500
Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Głogowska Kowalczyk , e-mail:
iod@szydlowiec.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. C RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa oleju
napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy Szydłowiec na potrzeby Referatu
Zarządu Dróg i Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu”
znak sprawy: ZD.271.11.2018
- zamówienia podprogowe i realizacja w/w zadania.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty w zakresie , w jakim jest to
niezbędne przy realizacji zadania,
e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony przepisami oraz przepisami
archiwalnymi,
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
g) posiada Pani/Pan:
-na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
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że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
h) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art.17 ust.3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO,
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. E RODO.
§ 13
1. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w zakresie wynikającym z art. 144 ustawy Pzp..
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 15
Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy poddane będą pod
rozstrzygniecie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 17
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Przygotował:
Krzysztof ZiołkowskiInspektor Referat Zarządu Dróg
UM W Szydłowcu

Kierownik Referatu Zarządu Dróg

Radca Prawny

Skarbnik Gminy
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