Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132 A 26-220 Stąporków
Telefon/Fax: (041) 374 20 90
zgkimstaporkow@o2.pl
Znak : OWIK.26.2.2020

Stąporków dnia. 11.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych
równowartość kwoty poniżej 30 000,00 euro .
„Na sukcesywne tankowanie na stacji paliw w odległości do 8 km od bazy transportowej oleju
napędowego do pojazdów posiadanych przez ZGKiM na rok 2021.”
Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Piłsudskiego 132a 26-220 STĄPORKÓW

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie (ul. Piłsudskiego 132A) zaprasza do
złożenia ofert:„Na sukcesywne tankowanie na stacji paliw w odległości do 8 km od bazy
transportowej oleju napędowego do pojazdów posiadanych przez ZGKiM na rok 2021.”
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w systemie sprzedaży
bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

1. Olej napędowy tankowany będzie systematycznie do pojazdów Zamawiającego na stacji paliw
zlokalizowanej w obrębie miasta Stąporkowa czynnej przez 7 dni w tygodniu, a w przypadku
awarii Wykonawca wskaże podwykonawcę na terenie miasta Stąporkowa. Fakturowanie
odbywać się będzie 2 razy w miesiącu na podstawie dokumentu wydania po cenie z dnia
wydania oleju napędowego pomniejszonej o zadeklarowany upust/ upust odliczamy od ceny
brutto 1 litra oleju .

2. Olej napędowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy oraz standardy zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09/10/2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).

3. Przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi do 26 000 litrów w okresie
obowiązywania umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilości zamówienia w zależności od
potrzeb. Zamawiający informuje, iż podana ilość jest ilością szacunkową, została podana w celu
sporządzenia oferty i stanowi podstawę do wyboru oferty najkorzystniejszej. Podaną ilość
paliwa w zamówieniu należy traktować jako orientacyjną i Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tytułu nieosiągnięcia wskazanych ilości. Nie zrealizowanie zamówienia w całości
przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

5. Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję
zakupionego oleju napędowego na druku zwanym asygnatą, w której odnotowane zostaną:
data wydania paliwa, nazwisko i imię osoby pobierającej olej napędowy, nr rejestracyjny
pojazdu, ilość zatankowanych litrów.

6. Płatność za zakupiony olej napędowy dokonywana będzie w formie bezgotówkowej, rozliczenie
na podstawie faktury wystawianej dwa razy w miesiącu, w okresach rozliczeniowych od 1 do
15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca, za wszystkie tankowane pojazdy
zamawiającego. Należność za zakupione paliwo płatna będzie w terminie 14 dni od daty
sprzedaży, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, na
rachunek wskazany przez Wykonawcę.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oleju napędowego, określoną w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09/10/2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). oraz za warunki techniczne.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego a także
zmianę jego warunków bez podania przyczyny.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w systemie sprzedaży bezgotówkowej z
odroczonym terminem płatności.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z art. 32 ust. 1
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020r., poz. 833 tj. Z póź.zm)
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. dysponuje lub będzie
dysponować w okresie przewidzianym realizacją zamówienia stacją paliw lub siecią stacji paliw
płynnych czynnych przez 7 dni w tygodniu spełniających jednocześnie warunki określone w rozdziale
III. ust. 2,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1);
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru
stanowiącego (Załącznik nr 2);
3) Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi
4) Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 3)
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
a) pisemnie na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków
b) faksem na numer: 41 37-42-090
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule informację: „Na sukcesywne
tankowanie na stacji paliw w odległości do 8 km od bazy transportowej oleju napędowego do
pojazdów posiadanych przez ZGKiM na rok 2021.
VI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Piotr Andre
tel. 602 172 450 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, w
jęz. polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy),
2. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę
uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty) Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Piłsudskiego 132 A 26-220 Stąporków do dnia 18 grudnia
2020 roku, do godz. 10:00 pokój nr 1/ sekretariat/. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie
opisanej dopiskiem: „Na sukcesywne tankowanie na stacji paliw w odległości do 8 km od bazy
transportowej oleju napędowego do pojazdów posiadanych przez ZGKiM na rok 2021.”
5.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków w dniu 18 grudnia 2020 roku, o godz. 10:15 pokój nr 1/
sekretariat/.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę.
2.Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, zgodnie z zasadą matematyczną,
tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
4. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na podstawie cen detalicznych
obowiązujących w dniu 17 grudnia 2020r. Zamawiający dopuszcza możliwość zweryfikowania ceny
podanej przez Wykonawcę. W przypadku jeżeli cena podana jako obowiązująca we wskazanej dacie
będzie niezgodna z danymi uzyskanymi przez Zamawiającego w drodze sprawdzenia ceny oferowanego
paliwa, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1.Kryteria oceny oferty
a) Cena - waga 70%
b) Upust - waga 30%
1. Zastosowane wzory do oceny oferty:
a)Nazwa kryterium: średnia cena detaliczna za 1 litr paliwa (zł brutto) obowiązująca w dniu 17.12.2020
r.
cena oferty najniższej
———————————

x 70%

cena oferty badanej
b)Nazwa kryterium: stały upust w zł od ceny brutto w dniu tankowania.

upust oferty badanej
————————————— x 30%
upust max.

1. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
2. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Stąporkowie
/-/ Radosław Nowek

Załączniki:
1. Formularz oferty – wzór Załącznik Nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznik Nr 2
3. Wzór umowy – Załącznik Nr 3

OWIK.26.2.2020

Załącznik Nr 1

(Pieczęć oferenta)

(miejscowość i data)
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków

OFERTA
Na wykonanie zamówienia publicznego:
„Na sukcesywne tankowanie na stacji paliw w odległości do 8 km od bazy transportowej oleju
napędowego do pojazdów posiadanych przez ZGKiM na rok 2021”

1.

Ja, niżej podpisany
___________________________________________________________________,
działając w imieniu i na rzecz
____________________________________________________________________
(wpisać nazwę OFERENTA)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________nawiązują
c do zapytania ofertowego informuję ,iż:
2.

Wydawanie (tankowanie) oleju napędowego odbywać będzie się na stacji paliw
zlokalizowanej w Stąporkowie
Miejsce położenia adres
stacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….................

3.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :
Cena netto: …………………...zł/ litr (słownie:………………………………………….)
Cena brutto: ……………… zł/litr (słownie:……………………………………………)
Stały upust od ceny brutto : …………zł
Cena brutto po uwzględnieniu upustu: …………..zł. / litr

( słownie: ….......................................………………………………………………)
4. Przedmiot zamówienia wykonam sukcesywnie w terminie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
5. Warunki płatności:
Płatność za zakupione paliwo dokonywana będzie w formie bezgotówkowej, rozliczenie na
podstawie faktury wystawianej dwa razy w miesiącu, w okresach rozliczeniowych od 1 do 15
dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca, za wszystkie tankowane pojazdy
zamawiającego. Należność za zakupione paliwo płatna będzie w terminie 14 dni licząc od daty
sprzedaży, gdzie za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, na rachunek
wskazany przez Wykonawcę.
Do każdej faktury dołączony zostanie raport o transakcjach za dany okres rozliczeniowy.
Należność za zakupione paliwo płatna będzie w terminie 14 dni licząc od daty sprzedaży, gdzie
za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, na rachunek wskazany przez
Wykonawcę.
6.

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z warunkami wskazanymi
przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

7.

Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję i spełniam warunki w nim zawarte.

8.

Oświadczam, że wszystkie złożone w ofercie dokumenty są aktualne a dane w nich
zawarte zgodne są ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania ofert.

9.
W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

i

10.
Oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie
odpowiednie
dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej kwestii zawartej
w oświadczeniach lub udzielę
żądanych wyjaśnień.
11.

Poniżej przedstawiam listę osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy
w niniejszym postępowaniu:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12.

W przypadku wybrania oferty naszej firmy osobą uprawnioną (osobami uprawnionymi) do
podpisania umowy jest (są):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13.

Telefony kontaktowe:
-

stacjonarny: ___________________________ ,

-

komórkowy: ___________________________ ,

-

nr faxu: _______________________________ .

-

E-mail: _______________________________ .

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO*
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.
15.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik Nr 2
2. Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
3. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik Nr 3

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do ..............................................................................
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania ..............................................................................
.........................................................
zobowiązań w zakresie złożonej oferty
w przedmiotowym postępowaniu
upełnomocnieni przedstawiciele oferenta

*(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
**(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa. (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2

……………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................
................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ……………………...……………………………………………..................
….............................................................................................................
Tel/fax: .................................................................................
NIP: ………………………………….……...............................
Regon: ……...……................................................................

Po zapoznaniu się z warunkami oferty: „Na sukcesywne tankowanie na stacji paliw w odległości do 8
km od bazy transportowej oleju napędowego do pojazdów posiadanych przez ZGKiM na rok 2021.”
prowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu:
•

posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•

posiadam wiedzę i doświadczenie;

•

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

•

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

….......................................................

…...........................................................................

(miejscowość, data)

…..........................................................................
Imiona i nazwiska oraz podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 3
Umowa

zawarta w dniu …................... 30.12.2020 roku pomiędzy:
Nabywcą:
Gminą Stąporków z siedzibą w Stąporkowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 132 A ,26 -220
Stąporków,
NIP 6581872086
Odbiorcą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego nr 132 A ,26 -220 Stąporków,
reprezentowany przez
Radosław Nowek – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na
podstawie pełnomocnictwa nr …................... z dnia …..................r.
Wiolety Prasal - Głównego Księgowego, zwanego dalej w tekście umowy Zamawiającym,
a
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści.
Umowa zawarta zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2014 z dnia 24kwietnia 2014 r w sprawie
ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro .Zamówienie spełnia także warunki określone
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 )
§1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego o wymaganiach jakościowych określonych w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09/10/2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) na potrzeby pojazdów stanowiących własność Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się poprzez tankowanie oleju napędowego bezpośrednio do
zbiorników pojazdów.
3. Szacunkowa ilość zapotrzebowania na olej napędowy wynosi 26.000 litrów w okresie obowiązywania
umowy.
4. Brak odbioru deklarowanej ilości oleju napędowego, określonej w ust. 3 z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy
może ulec zmianie, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego.

6. Tankowanie oleju napędowego odbywało będzie się sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego na
stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w Stąporkowie .

§ 2.
1. Strony ustalają cenę oleju napędowego zgodnie z ofertą:
Cena netto: …................................................................................... zł/litr
Cena brutto z uwzględnieniem obowiązującej stawki VAT : …............................... zł/litr
stały upust od ceny brutto: …........................................................................zł za litr
2. Cena brutto po uwzględnieniu upustu: …..................................................................../litr
3. Ogólna cena zamówienia na dzień zawarcia umowy obliczona na podstawie ilości zamawianego oleju
napędowego (§ 1 ust. 3) i ceny brutto po uwzględnieniu upustu podanej w § 2 ust. 2 umowy
wynosi …............................................................... zł PLN brutto.
4. Strony ustalają, że w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
sprzedaży paliw płynnych w jednostkowych cenach brutto obowiązujących w dniu realizacji
zamówienia przez Zamawiającego na tej stacji pomniejszoną o wielkość upustu określonego w ust. 1.
5. W przypadku, gdy cena proponowana przez Wykonawcę przekraczać będzie cenę oferowaną przez
konkurencyjne stacje paliw, Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy za miesięcznym okresem
wypowiedzenia bez odszkodowania.

§ 3.
1. Strony ustalają, że dostawa oleju napędowego realizowana będzie w formie bezgotówkowej.
2. Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję
zakupionego oleju napędowego na druku zwanym asygnatą w której odnotowane zostaną: data
wydania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, ilość zatankowanych litrów. Do każdej faktury dołączony
zostanie raport o transakcjach za dany okres rozliczeniowy.

§ 4.
1. Potwierdzenie realizacji zamówienia następować będzie na podstawie faktur VAT zbiorczych,
wystawianych dwa razy w miesiącu, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego tj. w okresach od
1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca z wyszczególnieniem ilości i daty
dostawy paliwa płynnego dla każdego środka transportu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT w terminie do 7 dni od zakończenia okresu
rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT przelewem na wskazane konto Wykonawcy w wystawionej fakturze VAT, w
terminie do 14 dni, licząc od daty sprzedaży, gdzie za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu
rozliczeniowego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
5. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.
1. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa, od obowiązujących
norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i
powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego.
2. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i
podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji.
3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości
udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę uszkodzonego silnika).
4. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze
sądowej.
§ 6.
Umowa niniejsza zawarta jest na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2021 r do dnia 31 grudnia 2021
roku.
§ 7.
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, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
nie wykonywania przedmiotu umowy lub stwierdzenia, że dostarczony olej napędowy nie spełnia
wymagań technicznych Polskiej Normy .
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część
umowy wykonaną do daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

§ 8.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony ustalają następujące kary
umowne:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia (braku sukcesywnych dostaw paliwa i braku
możliwości tankowania paliwa w okresie objętym umową) w wys. 0,2% wynagrodzenia brutto

określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, przy czym za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
zamówienia nie uznaje się awarii systemu obsługi, modernizacji stacji paliw (trwającej nie dłużej niż 7
dni kalendarzowych), oraz przyjęcia paliwa na stację paliw.
b) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie
wykona przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 6 w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 3 umowy.
c) za opóźnienie w usunięciu wad (jakość paliwa) w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 2
ust. 3 za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do
usunięcia wad;
2) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Ustalenia ust.1 nie wyłączają prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach
ogólnych.
§ 9.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12.
Umowę powyższą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
§ 13.
1. Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy że Zamawiający będzie
przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób
wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z realizacja przedmiotowej Umowy, w celu i zakresie
niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że:
a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków.
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
email: biuro@czi24.pl

c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane: na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO –
w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora a także w oparciu o art.6 ust1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów,;
d) Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz
podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do
przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie
niniejszej Umowy;
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Umowy, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla
zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na
zasadach i warunkach wynikających z RODO;
g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom wskazanym w
ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy,
informacji, o których mowa w art.14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyżej.

§ 14.
Oferta Wykonawcy jako załącznik stanowi integralną cześć umowy.
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