
 
...........................................                                                                                             
         pieczęć Oferenta
                                                                                                                                                                   Załączni

k nr 4

WZÓR UMOWY Nr  .............

zawarta w Strykowie dnia  ...................................  pomiędzy :

•         Gminą Stryków,  ul. Kościuszki 27,   95-010 Stryków  NIP : 733 13 07 575  - zwaną 
dalej „Zamawiającym”  w imieniu której występuje  Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Strykowie,  ul. Stefana Batorego 25,   95-010 Stryków                              
reprezentowany przez -  Dyrektora ..............................................................

    a ………………………………………………………………………………………….
      zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1
        1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa oleju napęd. określonego normą (PN-EN-590).

  2.  Dostawa wykonana będzie zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia …................
 na  zasadach ustawy Prawo zamówień publicznych z  dnia  29  stycznia  2004 r.   (j.t.  Dz.U.  z  2018r.,
poz.1986)                                    
 specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

        3.  Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
        4.  Szacunkowa ilość zamówienia oleju napędowego (PN-EN – 590) wynosi 100 m3.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się  do terminowej dostawy oleju napędowego, zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia i z treścią niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że do chwili zawarcia umowy decyzje o pozwoleniu na prowadzenie 

działalności objętej umową, nie uległy zmianie w stosunku do danych z łożonych w ofercie.
4. Dostawy oleju napędowego realizowane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego 

autocysternami  Wykonawcy  do  stacji  paliw  zlokalizowanej  w  siedzibie  Zakładu  Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

5. Autocysterna realizująca dostawę wyposażona być musi w zalegalizowany licznik paliwa, 
odmierzający ilość zrzuconego paliwa do zbiorników Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących prawem zasad w czasie zrzutu paliwa do 
zbiorników Zamawiającego.

7. Dostarczany olej napędowy musi się charakteryzować właściwościami odpowiednimi dla pory roku 
– lato i zima.

8. Dostawa paliwa zrealizowana być musi w dni robocze w godz. od 7 00 do 1500, w ciągu 48 godzin po 
telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego.

9. Telefon Wykonawcy, który przyjmuje zgłoszenia …....……................. w godzinach ……..........…..
10. Osoba koordynator:

•  po stronie Zamawiającego….....................................
•  po stronie Wykonawcy……………………………….

         

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …........................................



§ 4
      1.  Cenę netto za dostawę 1m3 oleju napędowego, obejmującą cenę producenta pomniejszoną o upust 

     Wykonawcy, ustala się na kwotę netto – ............................. zł,
2.  Upust wykonawcy nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy i jest zgodny z 
     Formularzem Ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy.

       3.   Cena  za  dostawę 1  m3 oleju  napędowego może  ulec  zmianie,  wraz  ze  zmieniającymi  się  cenami
stosowanymi 

      przez producenta.
4.  Cena na dzień dostawy, jest ceną wynikającą z ceny producenta opublikowaną w Internecie  w dniu dostawy.
5.  W okresie obowiązywania umowy, bez zgody Zamawiającego, nie można zmienić producenta, na podstawie 
      którego danych złożono ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia,
6.  Do ceny netto doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
       1.  Każda dostawa oleju napędowego będzie przez Zamawiającego rejestrowana i potwierdzona dokumentem 

zawierającym:
• datę dostawy
• ilość dostarczonego paliwa
• nr rejestracyjny pojazdu, który dostarczył paliwo.

2.  Zamawiający ma prawo żądać aktualnego świadectwa legalizacji licznika odmierzającego ilość
     paliwa zrzucanego do zbiorników Zamawiającego
3.  Do każdej dostawy ma być dołączony atest jakościowy producenta charakteryzujący dostarczane paliwo  
     oraz dokument z podanym ciężarem właściwym i temperaturą, który jest niezbędny przy przyjmowaniu  
     oleju napędowego do magazynu.
4.  Po każdej dostawie ma być wystawiona faktura, do której Wykonawca dołącza wydruk ze strony 
      internetowej  producenta,  z  dnia  poprzedzającego  dostawę,  gdzie  producent  podaje   cenę  oleju
napędowego  
      za 1 m3 w temperaturze referencyjnej 150 C, będącego przedmiotem zamówienia.
5.  Faktura płatna będzie przelewem przez Zamawiającego, w terminie ….. dni od daty zaakceptowania 
     złożonej faktury, na konto wskazane na fakturze.
6.  Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem podatku od towarów i usług i  upoważnia 
     Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury.
7.  Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT.

§  6
1.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

               a) 5 % wartości zamówionej partii oleju napędowego, określonej w zamówieniu, za każdy dzień zwłoki w
                   wykonaniu przedmiotu umowy,
               b) 10 % wynagrodzenia umownego w przypadku przez odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn
                    leżących po stronie Wykonawcy.

       2.  Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na
              zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
       3.  Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kar z wynagrodzenia wynikającego z przedłożonej faktury.

§ 7
       1. Dopuszczalne przypadki zmian niniejszej umowy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków  
           Zamówienia.
       2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne  
           tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
       3. Każda ze stron ma możliwość jej rozwiązania z  zachowaniem   trzymiesięcznego   okresu wypowiedzenia.
      4.  W  przypadku utraty przez Wykonawcę   lub osoby,  które będą wykonywać zamówienie prawa do
realizacji  
          przedmiotu umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
       5. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie  
           publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od    
           umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim   
           przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części



umowy.

§ 8
       1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
            miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

       2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.   
            Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile    
            przepisy ustawy  prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

       3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie
     z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 (określane jako RODO).

             ________________________                                                 ______________________
    ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik do umowy ……………..2019   

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w związku z realizacją zadania  pn.: „Dostawa oleju napędowego”.                                                                    
Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 
(określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z 
art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  , z siedzibą   ul. 
Batorego 25,  95-010 Stryków, e-mail: zgkim@zgkim-strykow.pl
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którą jest 
spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono r.pr. Łukasza Gąsiorka z 
inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani dane będą, zgodnie z rozporządzeniem
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) przetwarzane w celu wypełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa 
odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) 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;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Strykowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  w Strykowie;
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez
Administratora.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania 
sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której
dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą 
wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - 
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 



przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 
Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną w związku z realizacją umowy pn.: „Dostawa oleju 
napędowego”.

____________________________________________
imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data


