wzór - Załącznik Nr 3 do specyfikacji zamówienia
WZÓR – UMOWA nr …………..
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ………………….. r.
po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargowym
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro.
pomiędzy
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w 86 – 200 Chełmno ul. Nad Groblą 2
reprezentowanym przez:
Dyrektor …………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………….
wpisana do rejestru/ewidencji pod numerem ……………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
W wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego przetargu
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro została wybrana oferta Wykonawcy,
który oświadcza, że zakres świadczenia wynikający z postanowień niniejszej umowy jest
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. „Zakup paliwa do środków
transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” zwanym dalej
przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Specyfikacji Zamówienia.
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§2
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja Zamówienia wraz z załącznikami
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia określonego niniejszą
umową w terminie:
 rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi dnia ...........................................r.
 zakończenie realizacji zamówienia nastąpi do dnia .................................... r.
§4
1. Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz środków transportowych, które będą
korzystać z zakupu paliwa na podstawie niniejszej umowy.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie poprzez:
a. bezgotówkowy zakup paliwa na stacji paliw Wykonawcy.
b. tankowanie do zbiorników pojazdów Zamawiającego.
c. tankowanie do pojemników (kanister, beczka) dostarczonych przez
Zamawiającego
3. Cena jednostkowa netto może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny producenta
paliwa, przy czym nie podlega zmianie wysokość marży lub upustu udzielonego
ZAMAWIAJĄCEMU.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia (także ewentualne korzystanie z kart flotowych).
5. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia,
które jest zależne od intensywności użytkowania pojazdów i urządzeń co jest
związane z prowadzoną działalnością.
§5
1. Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodnie z normami PN-EN 228:2006, PN-EN
590:2006.
2. Wykonawca gwarantuje jakość produktów.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy załączenia do faktury świadectwa jakości
paliwa. Brak przedstawienia świadectwa jakości paliwa może stanowić podstawę do
odmowy opłacenia faktury za produkty pobrane przez Zamawiającego.
4. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie
pisemną reklamację Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację
w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o uznaniu
lub odrzuceniu.
Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni, licząc od daty jej
otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez
Wykonawcę.
5. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na
wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 14 dni, licząc od daty uznania reklamacji
przez Wykonawcę.
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§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur VAT
2. Wykonawca wystawi dwie faktury w każdym miesiącu, pierwszą za okres od 1 do 15 dnia
miesiąca, drugą za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca.
3. Płatność będzie dokonana w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury,
nie wcześniej niż następnego dnia roboczego (pn–pt.) po otrzymaniu faktury wraz
z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
4. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem wg mechanizmu podzielonej płatności
na rachunek bankowy Wykonawcy dla którego bank prowadzi rachunek VAT.
Dane do wystawienia faktury:
5. Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczegółowych zasadach rozliczeń podatku
od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na
realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2016 poz.1454) z dniem 1
stycznia 2017 r. Gmina Miasta Chełmna wstąpiła w prawa i obowiązki dotyczące podatku
od towarów i usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. W związku
z powyższym nabywcą towarów/usług będzie Gmina Miasto Chełmno tym samym
faktury należy wystawiać na:
Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
NIP:875-10-03-167, REGON: 871118483,
odbiorca i płatnik:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno.
6. W przypadku gdy używany przez Wykonawcę druk faktury nie pozwala na wprowadzenie
nabywcy i odbiorcy do nazwy Gmina Miasto Chełmno lub w uwagach do faktury należy
dodać zapis – Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
7. Adres korespondencyjny do wysyłania faktur:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
§7
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu - za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości całkowitej zadania
(brutto).
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b) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy - za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości całkowitej
zadania (brutto).
§8
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenia do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia
kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Z racji zawarcia niniejszej umowy strony oświadczają, że bez zgody drugiej wyrażonej
na piśmie nie mogą dokonywać cesji praw z niej wynikających.
§ 11
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego
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 L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i
Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych Osobowych: iodo@rt-net.pl
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2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup
paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 05/2019. Tryb przetargowy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta
Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro.
/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan
a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie
art. 15 RODO
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - na podstawie art. 16
RODO
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO - na podstawie art. 18 RODO
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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