Załącznik nr 4 do ogłoszenia

Projekt umowy
Umowa Nr …………………………

zawarta w dniu ………………….. w Brzegu Dolnym pomiędzy Gminą Brzeg Dolny, z siedzibą przy
ul. Kolejowej 29, w imieniu której działa:
………………………
przy kontrasygnacie……………………………
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………
którego reprezentuje:
………………………………………………
zwanego dalej „Dostawcą”
o następującej treści:
§1
Umowę zawarto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
§2
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć ok. 115 m3 (słownie: sto piętnaście metrów sześciennych)
oleju opałowego lekkiego zgodnego z normą PN-C-96024, zwanego dalej „przedmiotem umowy”, a
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych w
umowie.
2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy w następujące miejsca:
1) Ok. 70 m3 do kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 29 w Brzegu Dolnym;
2) Ok. 20 m3 do kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 27 B w Brzegu Dolnym;
3) Ok. 25 m3 do kotłowni w budynku Pogalewo Wielkie 1B.
3. Faktyczna ilość zamawianego oleju wynikać będzie ze zleconych przez Zamawiającego partii dostaw,
zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionego oleju
opałowego określonej w ust. 1 i 2, w zależności od bieżących potrzeb zależnych od warunków
atmosferycznych występujących w okresie obowiązywania Umowy.
5. Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej (niezamówionej) ilość oleju.
§3
1. Dostawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję uprawniającą do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi nr ………………………………wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Dostawca zapewni Zamawiającemu sukcesywne dostawy przedmiotu umowy, o parametrach
zgodnych z obowiązującymi normami w terminie do 30.04.2020. Strony dopuszczają możliwość
przedłużenia tego terminu w zależności od warunków atmosferycznych. Ewentualna zmiana umowy
w tym zakresie wymaga pisemnego aneksu.
3. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w partiach, które będą przez Zamawiającego zlecone
z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający wskaże osoby upoważnione do dokonywania
zleceń.
4. Dostawca nie może żądać wynagrodzenia za ilość oleju, która pozostanie jako różnica pomiędzy
ilością określoną w § 2 ust. 1 i 2, a faktycznie zamówionymi partiami.
5. Dostawca ubezpiecza produkt – dostawę do momentu rozładunku do zbiorników Zamawiającego.
6. Bieżące dostawy powinny każdorazowo potwierdzone co do ilości i terminu dostawy telefonicznie lub
drogą elektroniczną.
§4
1. Jakość dostarczanego oleju będzie każdorazowo potwierdzona przy dostawie stosownym
świadectwem jakości wystawionym przez Dostawcę
2. W przypadku niedotrzymania norm jakościowych, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy
przyjęcia dostawy.
3. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy, Zamawiający wyznaczy Dostawcy termin nowej dostawy,
nie dłuższy niż 4 dni. Paragraf 7 ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
4. Dostawa oleju będzie każdorazowo potwierdzona stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym.
§5
1. Zgodnie z ofertą Dostawcy, cena oleju opałowego loco budynki wymienione w § 2 ust. 2, wynosi ……
zł/m3 netto plus VAT, tj. łącznie …… zł/m3 brutto i zawiera stałą, niezmienną marżę/upust* Dostawcy
w wysokości ……… zł/m3 netto.
2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera w sobie koszt transportu do siedziby Zamawiającego.
3. Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży.

4. Rzeczywiste wynagrodzenie Dostawcy będzie wynikać z faktycznie dostarczonej ilości oleju
opałowego, cen jednostkowych ustalonych przez jego producenta i przy zastosowaniu zaoferowanej
marży/upustu* Dostawcy.
5. Zmiana wynagrodzenia Dostawcy podanego w ust. 1 spowodowana czynnikami określonymi w ust. 3
i 4 nie będzie wymagać zmiany Umowy.
6. Za podstawę do obliczania ceny każdej dostawy przyjmowana będzie aktualna, dostępna w
momencie dostawy, cena jednostkowa producenta oleju opałowego, podana w jego cenniku oraz
zaoferowana przez Dostawcę stała marża / upust*.
7. Do faktur wraz z protokołem, o którym w § 4 ust 4, Dostawca dołączy wydruki z cennika producenta
oleju opałowego z ceną przyjętą za podstawę do obliczenia wartości faktury.
*zostanie uzupełnione stosownie do oferty.
§6
1. Dostawca zobowiązuje się do wystawiania faktur z terminem płatności określonym na 30 dni od daty
prawidłowego wystawienia faktury. Dostawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej
23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności
wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.
2. Należności zostaną zapłacone przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze VAT oraz we
wskazanym na fakturze terminie, z zastrzeżeniem dochowania przez Dostawcę obowiązku, o którym
mowa w ust. 1.
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy.
5. Rozliczenie i fakturowanie dostarczonego paliwa odbywać się będzie na podstawie legalizowanego
licznika autocysterny w m3 w temperaturze referencyjnej 15°C.
6. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktur w następujący sposób:
1) za dostawę oleju opałowego do miejsca, o którym mowa w § 2 ust 2. pkt 1 Dostawca wystawi 2
faktury, w tym:
a) jedną, stanowiącą 70% wartości dostawy, w której:
- jako „nabywcę” faktury należy wpisać: Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg
Dolny, NIP: 988-01-57-743;
- jako „odbiorcę” faktury należy wpisać: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny;
b) drugą, stanowiącą 30% wartości dostawy - na Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny, NIP 988-01-86-012, REGON 000634584;
2) za dostawę oleju opałowego do miejsca, o którym mowa w § 2 ust 2. pkt 2 Dostawca wystawi 2
faktury, w tym:
a) jedną, stanowiącą 50% wartości dostawy, w której:
- jako „nabywcę” faktury należy wpisać: Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg
Dolny, NIP: 988-01-57-743;
- jako „odbiorcę” faktury należy wpisać: Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym,
ul. Kolejowa 27A, 56-120 Brzeg Dolny;
b) drugą, stanowiącą 50% wartości dostawy - na Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa
29, 56-120 Brzeg Dolny, NIP 988-01-86-012, REGON 000634584;
3) za dostawę oleju opałowego do miejsca, o którym mowa w § 2 ust 2. pkt 3 - w 100% na Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Urazka 11, 56-120 Brzeg Dolny, NIP: 988-02-87-486,
REGON: 021474753.
7. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 7.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na
osoby trzecie.
§7
1.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
2.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za opóźnienie w realizacji dostawy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
przysługującego za każdą dostawę, za każdy dzień opóźnienia;
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Dostawca karę umowną w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia za dostawę
całości przedmiotu umowy.
3.
Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5 % łącznego
wynagrodzenia za dostawę całości przedmiotu umowy;
4.
Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych, na zasadach ogólnych.
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§8
Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych, o których mowa w ust.
3 niniejszego paragrafu, podanych przez nią w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
Zamawiający oświadcza, że w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod.um@brzegdolny.pl. Ze
strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych jest p.
…………, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: …………………….
Strony oświadczają, że w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przetwarzały następujące dane
osobowe:
1) pochodzące od Zamawiającego: imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja osób uprawnionych do jego
reprezentacji, imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu osób
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań
wynikających z Umowy;
2) pochodzące ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja osób uprawnionych do
reprezentacji, imię i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu osób
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań
wynikających z Umowy;
3) Każda ze Stron będzie przetwarzać dane o których mowa powyżej do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących zawarcie i wykonanie Umowy,
ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią
związanych.
Dane osobowe będą przetwarzane również przez system teleinformatyczny w tym za pośrednictwem
komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmować będzie następujące operacje na
danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, niszczenie.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas
wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych będą:
1) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony;
2) podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony; na mocy stosownych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
4) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie i w celach o których mowa w
ustawie o dostępie do informacji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę danych osobowych;
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje
prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba której dane
są przetwarzane może zwrócić się do Strony je przetwarzającej z prośbą o udzielenie informacji na
temat przetwarzania jej danych osobowych. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, osoby których dane zostały
udostępnione przez jedną Stronę drugiej z nich, zostaną o tym poinformowane.
Jeżeli dla prawidłowej realizacji Umowy koniecznym okaże się powierzenie danych Strony podpiszą
umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.
§9
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku
braku porozumienia, właściwym do rozpoznawania spraw spornych będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
DOSTAWCA

