Załącznik Nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: ZPD.271.2.8.2018

- PROJEKT UMOWA NR
zawarta w dniu
w Cisku pomiędzy :
Gminą Cisek reprezentowaną przez :
- Alojzego Parys - Wójta Gminy Cisek
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a firmą : ..................................................................................................................................
mającą siedzibę w : ................................................................................................................
zarejestrowaną w : .................................................................... pod numerem ......................
REGON ......................................., NIP ..........................................
reprezentowaną przez :
..................................................
zwaną w dalszej części Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami) w
ramach procedury: Przetarg nieograniczony Nr ZPD.271.2.8.2018 została zawarta umowa o
następującej treści :
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania oleju
opałowego lekkiego spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 dla L-1,
zwanego dalej „olejem opałowym” do placówek Gminy Cisek :
- Gminne Przedszkole w Cisku, Cisek ul. Harcerska 9
w ilości nie więcej niż
- 12.000 litrów
- PSP w Łanach, Łany ul. Główna 98a w ilości nie więcej niż
- 20.000 „
- PSP w Roszowickim Lesie, Roszowicki Las ul. Szkolna 12 w ilości nie więcej niż
- 15.000 „
- PSP w Cisku /w tym hala sportowa/, Cisek ul. Planetorza 21 w ilości nie więcej niż
- 40.000 „
- Budynek Urzędu Gminy Cisek, Cisek ul. Planetorza 52 w ilości nie więcej niż
- 20.000 „
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Cisku, Cisek ul. Harcerska 2 w ilości nie więcej niż
- 12.000 „
- Budynek Wielofunkcyjny w Łanach, Łany ul. Główna 96b w ilości nie więcej niż
- 15.000 „
- Budynek komunalny, Kobylice ul. Raciborska 27 w ilości nie więcej niż
- 6.000 „
łącznie w ilości nie więcej niż 140.000 litrów.
Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania jakościowe dot. zawartości siarki dla olejów
określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków,
w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, (Dz. U. z 2016r. poz.2008), oraz
odpowiednio normy PN-C-96024:2011. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty
dokument potwierdzający, że oferowany olej spełnia w/w normę.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia tj. dostarczać olej opałowy o
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odpowiedniej jakości i odpowiednich parametrach zgodnie przedmiotem zamówienia
określonym w ust.1 oraz odpowiednimi środkami transportu.
3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
1) Pojemność zbiorników na olej opałowy w poszczególnych placówkach :
- Gminne Przedszkole w Cisku
- 6.000 litrów,
- PSP w Łanach
- 10.000 litrów,
- PSP w Roszowickim Lesie
- 6.000 litrów,
- PSP w Cisku /w tym hala sportowa/
- 8.000 litrów,
- Budynek Urzędu Gminy Cisek
- 10.000 litrów,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Cisku
- 10.000 litrów,
- Budynek Wielofunkcyjny w Łanach
- 5.000 litrów
- Budynek komunalny w Kobylicach
- 3.000 litrów.
2) Rozładunek paliwa do wyżej wymienionych zbiorników przy zastosowaniu pompy przy
autocysternie.
Ograniczone możliwości manewrowe na terenie nieruchomości gdzie będą następowały
rozładunki oleju opałowego, mogą spowodować znaczne utrudnienia dostaw autocysternami
o wymiarach powyżej 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m.
3) Ilość jednorazowego zamówienia oleju opałowego będzie uzależniona od bieżących potrzeb
danej placówki. Średnio jednorazowe dostawy mogą się wahać w ilości od 900 litrów do nie
większej niż 90% pojemności zbiorników poszczególnej placówki.
4) Dostawy do poszczególnych placówek mogą być łączone. Jednak faktury za dostarczony olej
muszą być wystawione oddzielnie dla każdej placówki zgodnie z zapisem § 6 ust. 3
niniejszej umowy, czyli musi być możliwość dokonania dokładnego pomiaru dostarczonego
oleju do poszczególnej placówki.
5) Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość faktycznie dostarczonego oleju opałowego w
czasie dostawy w temperaturze rzeczywistej.
6) Cysterny dostawcze posiadać będą przepływomierze paliwa z ważnym świadectwem
legalizacji.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą umową,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, złożona Ofertą z najwyższą starannością w
odniesieniu do jej wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami, standardami oraz etyką zawodową.
W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamówienia przepisów prawa, norm,
normatywów, wzorów, instrukcji lub wytycznych mających zastosowanie do czynności
składających się na przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania tych
czynności do wprowadzonych zmian.
§ 2.
TERMIN WYKONANIA
1. Termin wykonania - realizacji przedmiotu zamówienia od .... października 2018r. do 30
czerwca 2019r.
2. Termin wykonania dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek wyszczególnionych w
§ 1 ust.1 niniejszej umowy, ustala się:
w ciągu …….. pełnych dni roboczych od chwili zgłoszeniu na numer telefonu ...............
miejsca i ilości dostawy.
Osobą upoważnioną do składania zamówień w imieniu zamawiającego jest Rajmund Frischko.
3. Dostawy będą wykonywane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 14:00.
§ 3.
NALEŻYTA STARANNOŚĆ
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1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiotu umowy bez określonej w § 1
ust.13 staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zamawiający ma prawo:
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania przedmiotu umowy,
2) odstąpić od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy,
3) powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy,
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych,
przy czym skorzystanie z jednego z powyższych uprawnień nie pozbawia zamawiającego
możliwości skorzystania z pozostałych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie sprawdzania jakości /parametrów/ oleju
opałowego w poszczególnych dostawach. W przypadku stwierdzenia, że olej opałowy nie
spełnia wymaganych parametrów koszty badań ponosi wykonawca. Do każdorazowej dostawy
wykonawca będzie dostarczał świadectwo jakości danej partii oleju.
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymaganych parametrów,
zamawiający może odmówić odbioru danej dostawy oraz naliczyć wykonawcy karę umowną
w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt.1 lit d) niniejszej umowy.
4. W przypadku dostarczenia oleju opałowego, którego użycie spowoduje uszkodzenie urządzeń
niezależnie od kary umownej określonej w ust. 3 Wykonawca zostanie obciążony kosztami
czyszczenia instalacji, zbiorników i pieca oraz wymiany uszkodzonych elementów. W
przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia (braku możliwości naprawy) Wykonawca
pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia.
5. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji umowy wszystkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
ruchu.
6. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji dostaw norm, określonych w odpowiednich
przepisach, dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy poniesie
Wykonawca.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w
czasie realizacji dostaw objętych umową.
8. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi
dostawami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
§ 4.
WYNAGRODZENIE
1. Cena brutto dostawy 1 litra oleju opałowego wraz z wszelkimi kosztami z tytułu należytego
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym kosztami transportu, załadunku i rozładunku z
uwzględnieniem upustów, rabatów i marż oraz należnych podatków :
wynosi
- .................... złotych,
słownie: ................................................................... ../100.
- należny podatek od towarów i usług /VAT/ wynosi .. %.
- cena netto dostawy 1 litra oleju opałowego wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem
wynosi
- ................. złotych,
słownie: ................................................................. ../100.
2. Cena 1 litra oleju opałowego podana w ust.1 jest ceną oleju opałowego z dnia złożenia oferty.
3. Cena może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w przypadku
zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji dostawy. W
takim przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta obowiązującą w
dniu dostawy a ceną producenta obowiązującą w dniu 21.09.2018r.
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4. Cena 1 litra oleju opałowego podana w ust.1 może ulec zmianie w przypadku gdy potrzeba
zmiany będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa.
5. Zmiana ceny oleju opałowego nie wymaga dokonania zmian niniejszej umowy na piśmie w
formie aneksu.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności
niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 5.
ROZLICZENIE
1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury częściowej w terminie 10 dni od daty
poszczególnych dostaw.
Do każdej wystawionej faktury wykonawca dołączy:
1) dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem przedstawiający cenę oleju opałowego
spełniającego wymagania zgodnie z zapisem § 1 umowy, wprowadzoną przez producenta,
którego olej opałowy jest dostarczony, obowiązującą w dniu dostawy oraz opublikowaną na
jego stronie internetowej,
2) dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem potwierdzający, że dostarczony olej
spełnia wymaganą normę określoną w §1 ust.1 niniejszej umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość faktycznie dostarczonego oleju opałowego w
czasie dostawy w temperaturze rzeczywistej.
3. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy będą wystawiane oddzielnie dla każdej placówki :
1) Nabywca: Gmina Cisek 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, NIP 7492090804 za dostawę :
- 12.000 litrów oleju opałowego do Gminnego Przedszkola w Cisku (odbiorca), adres do
korespondencji (przesłania faktury): Gminne Przedszkole w Cisku, 47-253 Cisek ul.
Harcerska 9,
- 15.000 litrów oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie
(odbiorca), adres do korespondencji (przesłania faktury): Publiczna Szkoła Podstawowa
w Roszowickim Lesie, Roszowicki Las ul. Szkolna 12, 47-253 Cisek,
- 19.000 litrów oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach (odbiorca),
adres do korespondencji (przesłania faktury): Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach,
Łany ul. Główna 98a, 47-253 Cisek,
- 40.000 litrów oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku (odbiorca),
adres do korespondencji (przesłania faktury): Publiczna szkoła Podstawowa w Cisku, 47253 Cisek ul.Planetorza 21,
2) Nabywca: Gmina Cisek 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52 NIP 7492090804 za dostawę :
- 20.000 litrów oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy w Cisku (odbiorca),
- 6.000 litrów oleju opałowego do budynku komunalnego w Kobylicach ul. Raciborska 27
(odbiorca),
- 1.000 litrów oleju opałowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach (odbiorca),
- 12.000 litrów oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Cisku (odbiorca),
- 15.000 litrów oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Łanach (odbiorca).
4. Należność za wykonany przedmiot umowy zamawiający będzie przelewał na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
5. Za dzień zapłaty strony umowy uznają dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
§ 6.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że:
- części prac w zakresie ……………………......................................objętych niniejszą umową
zleci do realizacji Podwykonawcy*)
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- cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi*).
2. Na podaną w ust.1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z
podwykonawcą umowy w formie pisemnej.
3. W przypadku powierzenia wykonania części dostaw podwykonawcy Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszej umowie, normami i obowiązującymi przepisami.
4. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników
w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
§ 7.
KARY UMOWNE
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane
kary umowne :
1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne :
a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy częściowej w wysokości 4 % wartości brutto
zamówionej dostawy,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od zamawiającego w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy,
c) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy,
d) w przypadku stwierdzenia, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymaganych
parametrów w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za dostarczony olej opałowy liczony
od początku realizacji przedmiotu zamówienia do dostawy w której stwierdzono olej o
nieodpowiednich parametrach,
e) za niedopełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w § 8 niniejszej
umowy w wysokości kwoty miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień
zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono
niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę.
f) jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje
obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca
nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości
odpowiadającej kwocie, jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto nie zrealizowanego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na
podstawie niniejszej umowy.
3. Zapłata kar umownych nie wpływa na inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej
umowy.
4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
obowiązku wynikającego z umowy przekracza wysokość kar umownych, zamawiający może,
niezależnie od kar umownych dochodzić od wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
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§ 8.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że Wykonawca lub
Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, osoby, które
wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg
ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem
robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegające na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.
U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) Wymóg ten dotyczy kierowców realizujących przedmiot
zamówienia, którzy posiadają uprawnienia niezbędne do przewożenia oleju opałowego.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez Państwową
Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia
spełnienia ww. warunku.
5. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej naliczane będą kary
umowne w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. e) niniejszej umowy.
§ 9.
ZMIANA UMOWY
1. Postanowienia umowy mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć:
1) Cena 1 litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia tylko w przypadku zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej
przez producenta na dzień realizacji dostawy. W takim przypadku cena dostawy zmieni się
o różnicę między ceną producenta obowiązującą w dniu dostawy a ceną producenta
obowiązującą w dniu 21.09.2018r. opublikowaną na jego stronie internetowej.
2) Cena jednego litra oleju opałowego podana w § 4 ust.1 może ulec zmianie w przypadku
gdy potrzeba zmiany będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa.
3) Zmiany wynagrodzenia w przypadku spełnienia okoliczności o których mowa w art. 144
ust.1 pkt 3 i 6 ustawy.
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2.
3.
4.

5.

4) Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust.3 ustawy
stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
5) Zmiany podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w
treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy – w przypadku
gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, tj. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zmiana
podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej,
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
7) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana
nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.
Zmiana ceny oleju opałowego nie wymagają dokonania zmian niniejszej umowy na piśmie w
formie aneksu.
Dokonana przez wykonawcę zmiana ceny będzie uwzględniana jedynie w przypadku zmiany
ceny u stałego producenta równej lub wyższej niż 1 gr. za litr.
Nieodzownym warunkiem do zmiany cen w trakcie realizacji umowy będzie potwierdzony za
zgodność z oryginałem rachunek lub cennik od stałego producenta oleju, stanowiący
podstawę do konieczność zmiany ceny.
Zmiana pozostałych postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach :
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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2) w przypadku nie zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok środków na realizację zamówienia
w 2019r. wykonawca może w takim wypadku żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jego wykonywania pomimo wezwania
zamawiającego złożonego na piśmie,
4) realizowania przez Wykonawcę dostaw bez należytej staranności, niezgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, dobrą
jakością, zasadami BHP i właściwą organizacją lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
5) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku popadnięcia przez zamawiającego w
zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu zapłaty tej
faktury wskazanego w § 5 ust.4.
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3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 pkt 2-6 oraz ust.2
powinno zostać złożone na piśmie terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostaje w mocy pomiędzy
Stronami w zakresie prac wykonywanych do chwili odstąpienia od umowy.
§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy wykonawca jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenie odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy z uwagi na siedzibę zamawiającego.
6. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy i niezakończonych rozliczeń z niej
wynikających jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego bądź
upadłościowego, a także o zmianie adresu siedziby firmy zmianie adresu zamieszkania jej
właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania oraz uznania za
doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
8. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
§ 12.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy
Cisek. Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urząd Gminy Cisek - info@cisek.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji
umowy.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 13.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY
Wykaz załączników do umowy :
1. Oferta przetargowa wraz z dokumentem przedstawiającym cenę oleju opałowego lekkiego
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spełniającego wymagania określone w roz. III pkt.1. Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wprowadzoną przez producenta i obowiązującą w dniu 21.09.2018r. oraz
opublikowaną na jego stronie internetowej - zał. nr 1.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do
przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających wynikających ze złożonej oferty.

