Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:
………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
REGON ………….……, NIP……………………
Telefon………………………, fax………………………,
e-mail ………………………………...
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy
Pabianice w 2020 roku”,
I. Oferujemy:
1. wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) za cenę : …………….……..……………………………………… zł brutto
słownie złotych ………………………………..………………………………………………….……,
na którą składają się niżej wyszczególnione ceny jednostkowe, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia (w szczególności koszt oleju oraz koszty transportu do miejsca wskazanego
przez Zleceniodawcę).
(Poniższa cena zawiera koszt oleju wraz z kosztem transportu do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego)

Planowana
Nazwa
towaru

wielkość
zamówienia

Cena
jednostkowa
netto za 1 m³
oleju
opałowego
opublikowana
na stronie
wybranego
producenta
(Cj)

Rabat
(upust)
stały
(R)
PLN

Cena
sprzedaży
(netto) za 1 m³
oleju
opałowego po
uwzględnieniu
rabatu (Cs)

VAT
%

Cena sprzedaży
brutto za 1 m³
oleju opałowego
ze stałym
rabatem
(upustem) (Csb)

Wartość
sprzedaży
brutto zł
=

(0,00 zł)

Wartość
(cena) oferty
brutto

Csb=Cs+VAT

75 (m³) x Csb

na dzień
18.12.2019r.
Cj
Olej
opałowy

U

Cs=Cj-U

75 m3

Uwaga: Zamawiający wymaga aby dla skalkulowania ceny oferty zostały przyjęte maksymalne
szacunkowe założenia dotyczące planowanej wielkości zamówienia w okresie realizacji

zamówienia tj. 75 m3 . Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy ogółem (wartość
oferty) w trakcie realizacji umowy nie może być wyższa niż wskazana w formularzu
ofertowym i zależeć będzie od rzeczywistego zakresu wykonanych dostaw.
2)deklarujemy /nie deklarujemy skrócony termin dostarczenia transz oleju- do ……. dni
(należy wpisać liczbę dni)

II. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie
wnosimy zastrzeżeń;
2) zamówienie wykonamy samodzielnie*/ przy udziale następujących podwykonawców*, którym powierzymy następujące części zamówienia:
(Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest podać firmę Podwykonawcy oraz wskazać część
zamówienia (zakres), którą zamierza powierzyć temu Podwykonawcy):
– …………………………………………………………..…………... –
podwykonawcą będzie …………………………………………………………..,
– …………………………………………………………..…………... –
podwykonawcą będzie …………………………………………………….…….;
3) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
[rozporządzenie 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).] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.*
IV. Akceptujemy:
1) termin realizacji zamówienia określony w SIWZ tj. do 31.12.2020 r.
2) przedstawioną formę finansowania i termin płatności faktury określony przez
Zamawiającego w SIWZ;
3) wskazany w istotnych warunkach zamówienia czas związania ofertą;
4) postanowienia wzoru umowy;

V.

Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), należy skreślić powyższe oświadczenie i

*

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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku.
VI.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach zamówienia oraz w
formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VII. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) Wykonawca zastrzega niżej wymienione
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
1) …………………………………………………………………………………………
2) ….………………………………………………………………………………………
VIII. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem:
[...] TAK [...] NIE
Uwaga: informacja ta wymagana jest dla celów statystycznych. Udzielając odpowiedzi na pytanie należy
zastosować definicje mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określoną w
zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L124 z 20.5.2003, s.36):
• mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
• małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
• średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;

IX.

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Wraz z ofertą
składamy następujące dokumenty i oświadczenia:
……………….………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………

..............................., dnia ........................... 20….. r.
.
........................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i
składania oświadczeń woli w jego imieniu
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Gmina Pabianice
z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pt. „Dostawę oleju
opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku” prowadzonego
przez Gminę Pabianice oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział VI, pkt 6.1.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)
.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział VI, pkt 6.1.,
polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Gmina Pabianice
z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania,
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pt.
„Dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku”
prowadzonego przez Gminę Pabianice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem
naprawcze:

następujące

środki

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam,

że

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

…………………………………………………………………………………………………………………

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................, dnia ........................... roku
(miejscowość)

(data)

.......................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

O ŚWIADCZENI E
o pozostawaniu członkami grupy kapitałowej
Pieczęć Wykonawcy

Wypełniając dyspozycję zawartą w Rozdziale VII, punkt 7.8 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku”
OŚWIADCZAM - OŚWIADCZAMY *, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 798) o nazwie

……………………………………………………………………………………………………………

W skład ww. grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty prowadzące działalność
gospodarczą i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
a) ………………………………………………………..
b) ………………………………………………………..
c) ………………………………………………………..
d) ………………………………………………………..
e) ………………………………………………………..

..............................., dnia................................ 20…. r.

.............................................................
podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i
składania oświadczeń woli w jego imieniu
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załącznik nr 5 do siwz

UMOWA GENERALNA
Zawarta w dniu ………………. w Pabianicach , pomiędzy Gminą Pabianice
z siedzibą Pabianice, ul. Torowa 21; reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - mgr Marcina Wieczorka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -…………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a Wykonawcą: ………………………………….………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………………………………………….
NIP:.................................REGON:...................................reprezentowanym
przez:............................................................................................................................................,
zwanym w treści umowy Dostawcą.
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Zamawiający zawiera umowę generalną w imieniu własnym i na rzecz jednostek
organizacyjnych, zwanych w dalszej części umowy „Odbiorcami końcowymi". Wykaz tych
jednostek znajduje się w Rozdziale III ust. 3.1 SIWZ.
2. Zamawiający zawiera niniejszą umowę generalną w imieniu i na rzecz Odbiorców
końcowych, ustalonych Zarządzeniem Nr 1/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia
03.01.2019 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup oleju
opałowego oraz Porozumieniem z dnia 17.01.2019 r. w sprawie wspólnego
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dla instytucji kulturyGminnego Domu Kultury w Bychlewie.
3. Niniejsza umowa generalna jest podstawą do zawarcia umów szczegółowych na dostawę
oleju opałowego przez Dostawcę z Odbiorcami końcowymi.
4. Odbiorcy końcowi oraz Dostawca zobowiązani są w terminie 14 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy generalnej zawrzeć umowy na dostawę oleju opałowego na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
5. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem,
zasadami określonymi w koncesjach i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz
zgodnie z postanowieniami warunków umowy a także zgodnie z ofertą Dostawcy.
6. Niniejsza Umowa generalna reguluje wyłącznie warunki generalne dostawy oleju
opałowego. Umowy szczegółowe zawierać mają, w szczególności szczegółowe dane do
wystawiania faktur przez Dostawcę Odbiorcom Końcowym, wskazanie danych
kontaktowych stron oraz wskazanie osób upoważnionych do kontaktowania się stron, w
tym zgłaszania zapotrzebowania na poszczególne transze dostawy.
7. Dostawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi……………………, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Strona 10 z 17

§ 2.
1.Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem do kotłów
olejowych grzewczych w planowanej ilości 75 m³ dla potrzeb Odbiorców Końcowych
wskazanych w rozdziale III ust. 3.1 SIWZ, które prowadzą wspólnie niniejsze postępowanie i
na ich potrzeby.
§ 3.
1. Dostarczanie oleju opałowego dla Odbiorców Końcowych, odbywać się będzie
sukcesywnie, w okresie od dnia………….. do 31 grudnia 2020 roku w ilościach i
terminach ustalonych między stronami w oparciu o zgłoszenia zapotrzebowania przez
upoważnioną przez Odbiorcę Końcowego osobę (wskazaną w umowie szczegółowej,
o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy), przekazywanego Dostawcy drogą
elektroniczną na adres e-mail:……………………………………………………
2. Planowana
ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb
Zamawiającego.
§ 4.
1. Cena sprzedaży oleju opałowego przez Dostawcę, zgodnie z warunkami ustalonymi w
przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi na dzień
18.12.2019 r.: …..……… …zł (słownie………………….………..) za 1 m³ netto –
stały rabat (upust) …………….zł (słownie …………………..……………………) +
podatek VAT ………..zł/ (słownie………………..…………….)
tj. brutto ………………….……zł (słownie…………………………………..) za 1
m³.
Cena oferty brutto, przy uwzględnieniu całkowitej wielkości dostawy 75 m³ oleju
opałowego wynosi …………………..….zł (słownie………………….……………..)
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania każdej transzy oleju opałowego w
terminie …….. dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez
upoważnioną przez Odbiorcę Końcowego osobę (wskazaną w umowie
szczegółowej, o której mowa w w § 1 ust. 3 niniejszej umowy) przekazywanego
Dostawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:…………………………
3. Oprócz ceny ustalonej w ust. 1 Dostawcy nie przysługują żadne dodatkowe należności,
zwrot wydatków, kosztów, ani jakiekolwiek inne świadczenia ze strony
Zamawiającego.
4. Dostawca nieodwołalnie akceptuje warunek, że Zamawiającemu przysługuje prawo
jednostronnego zmniejszenia ilości zamawianego oleju opałowego bez jakichkolwiek
konsekwencji finansowych z tego tytułu. W takim przypadku Dostawca zobowiązuje
się przerwać dostawy niezwłocznie po żądaniu Zamawiającego lub Odbiorcy
Końcowego, który nie będzie miał obowiązku zapłaty za przedmiot dostarczony po
doręczeniu Dostawcy takiego żądania.
§ 5.
1. Rozliczenie finansowe za zrealizowane dostawy częściowe (transze) dokonywane będą
na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Dostawcę na konto wskazane na
fakturze, po dokonaniu przez Odbiorcę Końcowego odbioru ilościowego i
jakościowego przedmiotu umowy, na podstawie zaoferowanych cen.
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2. Zamawiający będzie regulować należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek
bankowy Dostawcy podany na fakturze. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Dostawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, pozostający
w wyłącznej dyspozycji Dostawcy i ujęty w rejestrze rachunków (art. 96b ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług).
3. Dostawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach określonych w ustawie 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).
4. Każdorazowo do faktury Dostawca załączy kalkulację cenową obejmującą cenę oleju
opałowego opublikowaną na stronie producenta aktualną w dniu dostawy, stały rabat
(upust) oraz podatek VAT.
5. Faktury płatne będą przelewem w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia
prawidłowo wystawionych faktów Odbiorcy Końcowemu. Za datę zapłaty przyjmuje
się datę obciążenie rachunku Odbiorcy Końcowego.
6. Dostawca wystawia fakturę na: Gminę Pabianice, z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul.
Torowa 21, a w przypadku Odbiorcy Końcowego, o którym mowa w Rozdziale III
ust. 3.1. pkt 4) SIWZ na Gminny Dom Kultury w Bychlewie, z siedzibą: 95-200
Pabianice, Bychlew 107 B, a jako odbiorcę wskazuje odpowiedniego Odbiorcę
Końcowego, według danych w umowach szczegółowych zawartych na podstawie
umowy generalnej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
§ 6.
1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu na podstawie zawartej umowy
towar jest produktem wysokiej jakości, bez wad, odpowiada parametrom określonym
w SIWZ.
2. Dostawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przy odbiorze dokumenty
potwierdzające ilość i jakość dostarczonej partii oleju opałowego.
§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego reklamowania jakości oleju opałowego
w ciągu 7 dni od dnia odbioru, a w przypadku wad ukrytych, niemożliwych do
stwierdzenia zaraz po odbiorze - w ciągu 7 dni od chwili ich ujawnienia.
2. Dostawca zobowiązuje się reklamację rozpatrzyć i wadliwy olej opałowy wymienić na
wolny od wad w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku zwłoki Dostawcy w rozpatrzeniu reklamacji, zastosowanie mają
postanowienia §8 ust.1 pkt.1 lit.b).
§ 8.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 % wartości umownej produktu, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,
b) w wysokości 500 zł brutto, za niedostarczenie w terminie zamówionej transzy
oleju, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2) Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
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a) 10 % wartości umownej wyrobów w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy
z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
b) w wysokości 500 zł brutto, za niedostarczenie w terminie zamówionej transzy oleju,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

1.
2.

3.
4.

§ 9.
Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej umowy jeżeli wzrost cen hurtowych oleju
opałowego uniemożliwi Zamawiającemu zakup planowanej ilości oleju.
W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10.
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 11.
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych - przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Strony umowy wyrażają wzajemne zgodę na przetwarzanie przez drugą stronę danych
osobowych, podanych dobrowolnie w niniejszej umowie w celu jej prawidłowej realizacji.
3. Strony oświadczają, iż dane te będą przetwarzane w ich siedzibach, podanych na wstępie
umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wójta Gminy
Pabianice z siedzibą ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej
RODO) w celu realizacji niniejszej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wynajmującego jest art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, Wynajmujący ma
prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail:
iod@pabianice.gmina.pl, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

§ 12.
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ………………………………. w Pabianicach, pomiędzy:
1. Gminą Pabianice, z siedzibą: ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, NIP: ………Regon: ………,
reprezentowaną przez……, zwaną dalej „Powierzającym”,

a
2. Wykonawcą: ….....................................................…………….…………………………….........,
z siedzibą:.................................................................................................., wpisaną do rejestru
........................................................................... i posiadającą numer identyfikacji podatkowej
NIP……...........................………….. oraz REGON …….............….........................,
reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………,
zwaną dalej „Przyjmującym”
§1. Powierzenie przetwarzania danych

1. W
związku
z
zawarciem
w
dniu
………………………...
pomiędzy ……………………………………….., a ……………………
Umowy
nr………………………zwaną dalej „Umową” Powierzający zgodnie z art. 28
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, dalej „Rozporządzenie”) – RODO, powierza
Przyjmującemu przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji ww. Umowy.
2. Powierzający jest
przetwarzania.

administratorem

danych

osobowych

będących

przedmiotem

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje zbiór danych osobowych o nazwie
PRACOWNICY, zawierający następujące dane osobowe:
a)

Imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika wskazanego do nadzorowania umowy i
kontaktu z Przyjmującym,

b)

telefon kontaktowy,

c)

e-mail.

4. W celu wykonania Umowy, o której mowa w pkt 1, Powierzający powierza Przyjmującemu
przetwarzanie danych osobowych w zakresie właściwego nadzorowania realizacji ww.
umowy i umożliwienia kontaktu z Powierzającym.
5. Powierzenie przetwarzania danych obejmuje następujące czynności realizowane wobec
przetwarzanych danych:
a) zbieranie,
b)

utrwalenie,

c)

przetwarzanie w celu realizacji niniejszej umowy,

d)

przechowywanie,

e)

usuwanie.
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6. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, o
których mowa w ust. 3 oraz zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe
wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
7. Przyjmujący przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania przepisów
Rozporządzenia, zgodnie z art. 28 ust 10 tego Rozporządzenia w przypadku naruszenia jego
przepisów przy określeniu celów i sposobu przetwarzania, uznaje się go za administratora
w odniesieniu do tego przetwarzania.
8. Na podstawie i zgodnie z niniejszą umową, Powierzający może powierzyć Przyjmującemu
inne zbiory danych osobowych konieczne do wykonania Umowy. Niniejsza umowa ma
zastosowanie do tak powierzonych danych, a w razie potrzeby Strony sporządzą
odpowiedni aneks.
§2. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Przyjmujący oświadcza, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, że spełnia
wymogi określone w Rozporządzeniu.
2. Przyjmujący zobowiązuje się do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o
których mowa w § 1 ust. 3 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę powierzonych danych osobowych.
3. Przyjmujący zobowiązuje się podjąć środki skutecznie zabezpieczające powierzone do
przetwarzania dane osobowe, a w szczególności zobowiązuje się do:
a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzania danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed
ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
b) dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłączenie osób
posiadających wydane przez niego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
c) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych,
d) dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych
danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji
Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach
naruszenia poufności danych i sposobach ich zabezpieczenia,
e) zapewnienia nadzoru nad prawidłowością przetwarzania i ochrony powierzonych
danych osobowych.
4. Jeżeli powierzone dane są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach
danych Przyjmującego, serwery i nośniki te nie mogą znajdować się poza obszarem Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Zabronione jest umożliwienie przez Przyjmującego zdalnego dostępu do powierzonych
danych osobowych.
§ 3. Współdziałanie Stron
1. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować,
informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć
wpływ na wykonanie powierzenia, w szczególności, Przyjmujący będzie informował
Powierzającego o wszelkich przypadkach naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz o wszelkich czynnościach w sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych podejmowanych w związku z postępowaniem
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przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed innymi organami i
urzędami, w szczególności: policją, sądem, Najwyższą Izbą Kontroli itp.
2. Przyjmujący jest obowiązany niezwłocznie informować Powierzającego o wszelkich
zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych,
w szczególności w przypadkach: wystąpienia, podejrzenia wystąpienia incydentu
bezpieczeństwa lub podjęcia próby dokonania czynności w celu wywołania incydentu
bezpieczeństwa. Przyjmujący informuje Powierzającego poprzez wysłanie wiadomości
elektronicznej na adres wskazany w Umowie jako adres do kontaktów. Przyjmujący
przekazuje Powierzającemu zestawienie ww. zdarzeń (jeśli wystąpią) wraz z informacją o
skutkach zdarzenia oraz o sposobie załatwienia sprawy w terminie do 5 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
3. Przyjmujący bez pisemnej zgody Powierzającego nie może dalej powierzać przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 3, innym podmiotom.
4. W przypadku powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom, Przyjmujący jest
zobowiązany zapewnić w umowie powierzenia spełnienie przez inny podmiot wymogów
w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym, jak
przewidziany w niniejszej Umowie.
5. Powierzający może uzależnić udzielenie zgody na dalsze powierzenia przetwarzania
danych osobowych, o których mowa w §1 ust. 3, od spełnienia innych warunków
związanych z przetwarzaniem lub ochroną powierzonych danych osobowych.
§4. Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania Umowy, o której mowa w §1 ust. 1.
przekracza ten okres (wliczając okresy odpowiedzialności i rękojmi), okres
przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy powiększony o okres
dochodzenia z niej roszczeń, nie krótszy jednak, niż termin przedawnienia.
2. Termin rozpoczęcia przetwarzania powierzonych danych osobowych to termin podpisania
Umowy.
3. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Przyjmujący jest zobowiązany trwale
usunąć dane osobowe będące przedmiotem niniejszej Umowy oraz w terminie 14 dni od
zakończenia przetwarzania danych osobowych przekazać Powierzającemu protokół
trwałego usunięcia powierzonych danych osobowych.
§ 5. Warunki wypowiedzenia powierzenia przetwarzania danych osobowych
1. Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym bez
zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana przez
którąkolwiek ze Stron.
2. Umowa powierzenia przetwarzanie danych osobowych może zostać wypowiedziana za 7
dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy:
a) kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wykaże, że Przyjmujący nie
podjął środków zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych, o których mowa
w Rozporządzeniu;
b) Przyjmujący wykorzystał dane w celu i zakresie niezgodnym z niniejsza umowa
powierzenia;
c) Przyjmujący dalej powierzał przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu
bez zgody Powierzającego;
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d) zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw Powierzającemu bądź Przyjmującemu
w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie
powierzono niniejsza Umową Powierzenia.
3. Powierzający może rozwiązać umowę powierzenia z Przyjmującym ze skutkiem
natychmiastowym z winy Przyjmującego w przypadku, gdy:
a) Przyjmujący wykorzystał dane w celu i zakresie niezgodnym z niniejszą umową;
b) Przyjmujący dalej powierzał przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu
bez zgody Powierzającego;
c) zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw Powierzającemu bądź Przyjmującemu
w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie
powierzono niniejszą umową.
§ 6. Naruszenie ochrony danych osobowych
1. Przyjmujący jest odpowiedzialny za udostępnianie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z niniejsza umową, a w szczególności za bezpodstawne udostępnianie lub
przekazywanie danych osobowych nieuprawnionym podmiotom lub osobom.
2. Jeżeli w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Powierzający będący
Administratorem Danych Osobowych zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany
do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, Przyjmujący
zobowiązuje się zrekompensować Powierzającemu udokumentowane straty z tego tytułu
w wysokości poniesionego odszkodowania, zadośćuczynienia lub grzywny wraz z
kosztami postępowania, o ile nastąpiło to wskutek okoliczności leżących po stronie
Przyjmującego.
3. Powierzający powiadomienia Przyjmującego o każdym przypadku wystąpienia z
roszczeniem wobec Powierzającego i jego podstawach prawnych i faktycznych, w celu
umożliwienia Przyjmującemu zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw takiej
odpowiedzialności i ewentualnego wystąpienia do sprawy na etapie sądowym.
Przyjmujący zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu wszelkich wyjaśnień i
pomocy w celu obrony przed roszczeniami.
4. Nie uchybiając powyższemu, Przyjmujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
względem Powierzającego na zasadach ogólnych.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie będą miały przepisy
ogólnie obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy – Kodeks cywilny, Ustawy o
ochronie danych osobowych oraz RODO.
2. Zmiany Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy oraz wynikłe na jej tle,
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.
4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
5. Umowę powierzenia danych osobowych sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
………………..

…………………

Powierzający

Przyjmujący
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