
Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt - UMOWA 

Nr 3/ZP/ON/2019 

zawarta w dniu .................. 2019 r. pomiędzy: Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych 

„KRAS-EKO” Sp. z o.o. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w 

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 564-16-29-208, Regon 

110608386, KRS 0000041616, reprezentowaną przez: 

1.  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………………………... 

………………………………………………… 

NIP : ………....., Regon: ………….... , 

zwanym dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: 

1. ............................................. 

o następującej treści: 

§1 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) strony zawierają umowę na „Dostawę (zakup) oleju 

napędowego na potrzeby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o. 

w roku 2020”. 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego spełniającego wymogi 

normy PN-EN 590:2009 w szacunkowej ilości 60000 litrów zapewniających pracę sprzętu w okresie 

letnim i zimowym. Każdorazowa dostawa w ilości do 2500 litrów. 

2. Podane ilości oleju napędowego dotyczą szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na paliwo przez 

okres trwania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie w ramach niniejszej umowy, możliwość zmniejszenia ilości 

dostarczonego paliwa, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu upustów podanych  

w ofercie.  

4. Z tytułu niezrealizowania zakupu określonej ilości paliwa Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

5. Podstawą dostawy paliwa na bazę Zamawiającego będą zamówienia polegające na podaniu ilości  

i terminu dostawy, składane każdorazowo przez Zamawiającego w formie telefonicznej. 

6. W przypadku dostawy paliwa na bazę Zamawiającego: 



1) dostawa odbywać się będzie na koszt Wykonawcy każdorazowo w ilościach  zgłaszanych przez 

Zamawiającego w zamówieniu telefonicznym w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia 

zapotrzebowania. 

2) paliwo będzie przyjmowane w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, inny termin 

dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3) koszt transportu paliw, ich załadunku i rozładunku ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zapewnia że: 

1) będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia  

w okresie trwania umowy; 

2) będzie odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi 

dla przedmiotu zamówienia, 

3) realizacja zamówienia będzie prowadzona z należytą starannością; 

4) odpowiada za szkody wynikłe z dostawy paliwa złej jakości tj. nie odpowiadającej normom 

określonym w § 5 niniejszej umowy, łącznie z ponoszeniem kosztów za te szkody; 

§ 3 

1. Strony ustalają jako cenę paliw cenę brutto wskazaną w dowodzie wydania „wz” w dniu zakupu 

Wykonawcy pomniejszoną o deklarowany rabat wskazany w ust. 3.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie wynikającej z pomnożenia ceny jednostkowej uwzględniającej rabat przez ilość danej 

dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować stały rabat w stosunku do ceny jednostkowej paliwa netto 

wskazanej w dowodzie wydania „wz” w dniu zakupu, w wysokości ……… zł/1 litr 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta, na realizację dostawy określonej w § 2,  w okresie: od dnia 01.01.2020 r. 

do dnia 31.12.2020 r.,  lub do wyczerpania zamówionej ilości lub kwoty wynagrodzenia. 

2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje na dzień otwarcia ofert wynagrodzenie 

w kwocie netto ....................zł (słownie: ....................................................), w kwocie brutto 

....................zł (słownie: ....................................................), w tym podatek VAT ……… % w kwocie 

……………………… (słownie: ....................................................). 

Udzielenie stałego rabatu na przedmiot zamówienia w wysokości ……………. zł/1 litr. 

 

3. W przypadku zakupu i dostawy paliwa o którym mowa w § 2 ust. 1 zapłata następować będzie 

przelewem po odbiorze towaru i wystawieniu faktury VAT w terminie do 14 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. Faktura powinna zawierać wartość lub wielkość 

rabatu. Dostawa dokumentowana będzie dowodem wydania „wz”. Dowód wydania produktu musi 

zawierać datę, miejsce, ilość i rodzaj paliwa, cenę jednego litra paliwa bez upustu i upust, wartość 

zakupionego paliwa oraz podpis osoby wystawiającej i odbierającej asygnatę. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr: 14 1930 1725 2520 0573 6786 0001.  



5. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku  

z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurowało: Międzygminne Składowisko Odpadów 

Komunalnych „KRAS–EKO” Sp. z o.o., Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna, NIP: 564-16-29-208. 

Zapłata za faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174). Wykonawca jest 

zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2191). Przed złożeniem faktury Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wybranym 

przez siebie sposobie złożenia faktury. 

§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanych paliw spełniającą aktualne wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw ciekłych  (Dz. U. 2015 poz. 1680), oraz odpowiednio w normach PN-EN 590. 

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkimi kosztami, związanymi z usunięciem szkód 

spowodowanych złą jakością paliwa, w tym awarii pojazdów samochodowych. 

§ 6 

1. Kary umowne i odstąpienie od umowy: 

1) Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w wysokości 0,1 procenta od kwoty określonej w § 4 ust.2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w terminowym wykonaniu umowy, 

b) w wysokości 10 procent od kwoty określonej w § 4 ust.2 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

2) W razie opóźnienia płatności należnej Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 

odsetek ustawowych należnych za czas opóźnienia; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar      

umownych na zasadach ogólnych. 

2. Odstąpienie od umowy: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez okres kolejnych 

7 dni Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym. 

2) w przypadku opóźnień w dostawach przedmiotu zamówienia lub dostawy przedmiotu zamówienia 

nie odpowiadającego normom jakościowym, Zamawiający odstąpi od umowy. 

§ 7 



1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

1) zmiana terminu dostawy spowodowana siłą wyższą w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie; 

2) zmiana terminu dostawy będąca wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków 

towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania 

organów administracji publicznej. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 2 termin 

dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej, chyba że SIWZ, umowa lub ustawa Pzp stanowią inaczej. Zmiana umowy na wniosek 

Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 

4. Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy w przypadku zmiany 

brzmienia firmy lub jej przekształcenia. 

5. Postanowienia umowy nie ograniczają uprawnienia dokonania zmian w umowie w okolicznościach 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

§ 8 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”),  

a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 



4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się  

z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując  

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

Podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane  

w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 

wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 9 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 



1) Oferta Wykonawcy. 

2) SIWZ wraz z załącznikami. 

§ 10 

1. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. W przypadku braku polubownego załatwienia sporów wynikających z niniejszej umowy będą one 

rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Strony wspólnie oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do realizacji 

niniejszej umowy. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                     WYKONAWCA: 


