Wzór umowy DTAG-341-…/2018 (załącznik nr 2 zapytania)
zawarta w dniu ………………….. roku w Chorzowie pomiędzy:
Śląskim Ogrodem Zoologicznym,41-501 Chorzów, Promenada Generała Jerzego Ziętka 7, jednostką
budżetową Województwa Śląskiego
REGON: 240951360
reprezentowanym przez:
panią Jolantę Kopiec – Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………… z siedzibą w ………………………………………….
wpisaną w dniu …………. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
…………………Wydział ……………………..pod nr………………
(wpisaną/nym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej RP),
NIP .........................................REGON ………………………….. ,
reprezentowanym przez:
1.
2.

............................................
............................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 30.000 Euro prowadzonego w trybie konkursu ofert.
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2.
3.

4.

5.

§ 1.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem
umowy
są
dostawy
oleju
opałowego
lekkiego
(napędowego
grzewczego/napędowego do celów grzewczych) spełniającego wymagania normy PN-C96024:2011 dla gatunku L-1 w ilości 32000 litrów , w asortymencie i cenach określonych
w formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy (zwane w dalszej części umowy
przedmiotem zamówienia).
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie zgodnie z warunkami zawartymi
w zapytaniu ofertowym, umowie i złożonej ofercie.
Określona w ust.1 ilość paliwa jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
niewykorzystania całości w/w ilości oleju, zgodnie z zapotrzebowaniem co nie stanowi odstąpienia
od umowy nawet w części.
Wykonawca gwarantuje, że towar będący przedmiotem umowy posiada wymagane atesty
i dopuszczenia, spełniające warunki określone w Polskich Normach oraz w innych
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych, z gwarancją producenta.
Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie wymagane koncesje i zezwolenia do
prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej należyte wykonanie postanowień niniejszej umowy.
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§ 2.
WARUNKI DOSTAWY
Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym dokładnego terminu dostawy, jednak nie później niż do 3 dni od daty
złożenia zamówienia, transportem i na koszt Wykonawcy wraz z przepompowaniem oleju
opałowego przez Wykonawcę do zbiorników znajdujących się w obiektach Zamawiającego.
Zamówienia będą składane drogą mailową na adres Wykonawcy ………………………..
Zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych (szacowana liczba dostaw - 4) w dni
robocze, w godzinach od 8.00 do 10.30.
Zmiana – zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości określonych szacunkowo ilości dostaw,
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, nie będzie stanowiła naruszenia warunków niniejszej
umowy.
Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą transportem samochodowym
Wykonawcy – cysternami o maksymalnej pojemności 12.000 litrów, z pompą,
o wymiarach pozwalających na manewrowanie na alejkach z których najwęższa ma 3 m,
wyposażonymi w zalegalizowany układ pomiarowy tankowanego paliwa przy autocysternie.
Wykonawca zobowiązuje się załączyć do każdej dostawy atest (świadectwo) jakości producenta
(zawierającego nazwę oleju stosowaną przez producenta) potwierdzającego jakość dostarczonego
oleju opałowego lekkiego stosownie do wymagań normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L1 oraz
dowód wydania (dokument przewozowy) zawierający nazwę produktu zgodną z nazwą stosowaną
przez producenta i nazwę producenta wraz potwierdzeniem zgłoszenia dostawy w SENT (numer
oraz klucz) na platformie PUESC.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt.5 przy dostawie a przed
rozpoczęciem tankowania skutkować będzie odmową jej przyjęcia i spowoduje naliczenie kar
umownych w wysokości określonej w § 7 pkt. 1c umowy, jeżeli dostawa oleju o potwierdzonej jakości
nie nastąpi w terminie do 24 godzin.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zmienić rafinerii, od której
zakupuje dostarczany olej, a której cennik przedstawił w ofercie.
Zamawiający poprzez podpisanie dowodu dostawy uznaje dostawę za zrealizowaną. Realizacja
dostawy będzie potwierdzony przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika w SENT na
platformie PUESC.

§ 3.
KONTROLA JAKOŚCI
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki danej partii oleju opałowego,
będącego przedmiotem umowy oraz w przypadku wątpliwości co do jakości
dostarczonego paliwa prawo skierowania pobranej próbki do badania w wybranym przez
siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.
2. Próbka będzie pobrana z cysterny, w obecności osoby która dostarczyła produkt.
3. W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonych badań wykażą, że dostarczony olej nie spełnia
wymaganych parametrów, Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru na własny koszt paliwa
niespełniającego wymagań jakościowych, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie do 24 godzin od
odbioru paliwa niespełniającego wymagań, dostarczenia na własny koszt paliwa spełniającego

wymagania jakościowe, w ilości paliwa, które wymagań nie spełniało oraz pokrycia w całości
udokumentowanej szkody poniesionej przez Zamawiającego.
4. Kwotę wynikającą z noty obciążeniowej będącej następstwem wyliczenia poniesionej przez
Zamawiającego szkody, o której mowa w pkt. 3, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rachunek
Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania noty.
5. W przypadku braku zapłaty zgodnie z pkt. 4, kwotę należną z tytułu kar Zamawiający potrąci
z kolejnych należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 4.
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 02.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku.
2. Do wykonania bieżącego nadzoru realizacji umowy i kontaktu,
strony ustanawiają
następujących koordynatorów:
a.
w imieniu Zamawiającego :
b.

Iwona Socha – tel. 666 031 128, isocha@slaskiezoo.pl
w imieniu Wykonawcy:
……………….. – tel. ……………; ……………………………

§ 5.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalają cenę jednostkową za 1 litr dostarczanego oleju opałowego na dzień 06.12.2018 r
zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości ……………./ 1 litr
+ obowiązujący podatek VAT ………%, cena brutto ……………..PLN.
2. W cenę 1 litra oleju opałowego wliczone są wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku, gdy w czasie realizacji umowy nastąpi zmiana cen producenta, strony
dopuszczają możliwość zmiany określonej w pkt. 1 ceny, pod warunkiem zachowania
stałej wartości marży/upustu określonego w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. W trakcie realizacji umowy – dostaw - jednostkowa cena za 1 l oleju będzie wyliczana
każdorazowo w oparciu o hurtową cenę netto oleju opałowego w temperaturze
referencyjnej 150C przedstawioną na stronie internetowej producenta z dnia dostawy,
powiększoną o ……..% marży/pomniejszoną o ………% upustu, pomnożoną przez ilość
zatankowanego do zbiorników oleju opałowego wg wskazań urządzenia pomiarowego
w temperaturze referencyjnej plus należna kwota podatku VAT.
5. Wysokość wynagrodzenia jaką Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 wynosi:
…………. zł netto + ……………. zł VAT co stanowi łączną cenę brutto …………. zł (słownie:
………………………………………………………………………).
6. W przypadku wystąpienia zmiany opisanej w pkt. 3 wysokość wynagrodzenia ulegnie
zmianie zgodnie z zapisami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4.

§ 6.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot zamówienia
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Faktura zostanie doręczona Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed terminem płatności.
3. W przypadku nie zachowania terminu dostarczenia faktury VAT, termin płatności wskazany
na fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.
4. W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach budżetowych faktury będą
wystawiane przez Wykonawcę zgodnie z poniższymi danymi:
Województwo Śląskie
Śląski Ogród Zoologiczny
Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
41-501 Chorzów
NIP: 9542770064
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za zakupiony towar bez swojego
podpisu.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
6. Płatność będzie dokonywana wg tzw. „split payment” – płatności podzielonej.
7. Asortyment dostawy wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny
z nazewnictwem podanym w zamówieniu.
Zamawiający dopuszcza nazewnictwo asortymentu wyszczególnionego na fakturach
VAT
wystawianych przez Wykonawcę jedynie w języku polskim. Nazwy obcojęzyczne mogą znajdować
się na fakturze tylko jako uzupełniające.
8. Wartość, o której mowa w § 5 pkt. 5, może ulec zmianie w przypadku:
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT
- zmiany cen hurtowych oleju opałowego
- zmian zasad naliczania podatku akcyzowego dla paliw przeznaczonych do celów grzewczych
9. Podstawą do wystawienia faktury będzie dostawa przez Wykonawcę oleju opałowego przyjęta przez
Zamawiającego według wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie.
§ 7.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wartości umowy netto,
b) w razie niedostarczenia w terminie do 3 dni od daty zamówienia przedmiotu umowy
Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 0,5% wartości netto
niezrealizowanego pisemnego zamówienia za każdy dzień zwłoki przez okres do 7 dni. Po
tym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną, o której
mowa w pkt.a);

c) w przypadku odmowy przyjęcia dostawy na podstawie §2, pkt. 5-6 karę umowną w
wysokości 10% wartości netto partii oleju, której dotyczy zastrzeżenie.
d) w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, strony zastrzegają
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach, W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
b) Wykonawca narusza warunki dostaw określone umową, w szczególności dwukrotnie
dopuścił się opóźnienia w dostawach, nienależycie wykonuje inne obowiązki umowne.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić, bez dodatkowego wezwania, w
trybie natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje kara umowna,
o której mowa w ust. 1 pkt a.

§ 8.
OŚWIADCZENIA
1. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z
późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego. Oświadczenia te będą
składane tylko i wyłącznie do chwili kiedy będzie obowiązywać taka regulacja ustawowa.
2. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby
upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć
Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.
3. Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego
lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Wykonawcy odszkodowania obejmującego różnicę pomiędzy obniżoną stawką akcyzy a
pełną obowiązującą stawką podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego
potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu.
§9
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY/OSÓB
PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I OSÓB TRZECICH

1. Zamawiający działając na mocy art. 13 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
2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią , że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny, Promenada Generała
Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów
2) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym funkcjonuje adres e-mail: ido@slaskiezoo.pl udostępniony
osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy
b. przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c. przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a
następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa,
oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym
za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność zawarcia Umowy
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w
ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów
prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a. Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b. państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i
skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c. zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do
uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w którym ŚOZ będzie realizowało cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami
wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe
zawarcie i realizacja Umowy;
11) Śląski Ogród Zoologiczny nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które
zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o::
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu ŚOZ obowiązek
informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o
której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia
danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.
4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas
podpisania umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o
których mowa w ust. 2 i 3.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść należności wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie, ani wnieść jako zabezpieczenia pod kredyt bankowy.
W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron,
rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:
1. formularz ofertowy wraz ze szczegółową specyfikacją cenową.
2. zapytanie ofertowe.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

