
Zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa Nr ….. / 2019
na zakup paliw płynnych

zawarta w dniu ………... stycznia 2019 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,  28-100  Busko-Zdrój,  NIP:  655-187-96-46
–  reprezentowaną  przez  Dyrektora  Buskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji,  ul.  Grotta3A,
28-100  Busko-Zdrój  –  mgr  inż.  Mariana  Ragana,  zwaną  w  dalej  „Nabywcą”,  przy  kontrasygnacie
Bożeny Małek – Głównej Księgowej Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
a
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..., zwanym dalej „Sprzedawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej
poniżej  30  000  Euro  (Zarządzenie  nr  221/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia
22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa  o następującej treści: 

§ 1
Dyrektor  Buskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Busku-Zdroju  mgr  inż.  Marian  Ragan  oświadcza,
że na podstawie pełnomocnictwa  znak: OA.077.258.2016 z dnia 21.12.2016r., udzielonego przez Burmistrza
Miasta i Gminy Busko-Zdrój,   jest uprawniony do zawierania umów cywilno – prawnych w imieniu Nabywcy. 

§ 2
1. Nabywca  zleca,  a  Sprzedawca  zobowiązuje  się  do  sprzedaży  Buskiemu  Ośrodkowi  Sportu
i  Rekreacji  w  Busku-Zdroju,  ul.  Grotta  3A,  zwanym dalej  „Odbiorcą”  niżej  wymienionych  paliw
silnikowych - płynnych, zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Odbiorcę, tj:
    (1) oleju napędowego „Dynamic” / „Ultimate”   -   3.800 litrów,
    (2) benzyny bezołowiowej „Pb 95”                      -  1.800 litrów.
2. Sprzedawca gwarantuje dostawę paliw odpowiednich do okresu ich stosowania (w okresie letnim tzw.
paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe).
3. Paliwa  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia
09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 ze zm.).
4. Odbiorca  ma prawo zmieniać  (zwiększyć lub zmniejszyć) ilości kupowanego paliwa, a Sprzedawca
w przypadku  takich  zmian  będzie  stosował  zasady  wyceny  zakupu  paliwa  zapisane  w  §  2  pkt.  1
niniejszej umowy.
5. W przypadku ewentualnego nie złożenia przez Odbiorcę zamówienia na pełny zakres paliwa objętego
niniejszą umową Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.

§ 3
1. Stacja  paliw  wskazana  przez  Sprzedawce  do  zakupu  w/w  paliw  usytuowana  w
……………………………………………. jest czynna całodobowo przez wszystkie dni tygodnia i jest
oddalona od siedziby Odbiorcy (Busko-Zdrój, ul. Grotta 3a) w promieniu nie większym niż 3km. 
2. Zakup paliwa dokonywany będzie na stacji paliw Sprzedawcy, bezpośrednio do baku samochodów,
a na potrzeby ciągników rolniczych i sprzętu ogrodniczego do kanistrów.
3. Zakup  paliwa  dokonywany  będzie  przez  osoby  wskazane  przez  Odbiorcę,  w  drodze  transakcji
bezgotówkowej.
4. Wykaz marek i nr rejestracyjnych pojazdów, a także nazwiska osób uprawnionych do zakupu paliwa
będzie przedstawiony Sprzedawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

§ 4
1. Po  każdorazowej  sprzedaży  Nabywca  zapłaci  Sprzedawcy  kwotę  wyliczoną  na  podstawie  ilości
zakupionego paliwa razy cena jednostkowa brutto wskazana na dystrybutorze, pomniejszoną o stały
upust  w kwocie …... zł/l dla oleju napędowego „Dynamic” / „Ultimate” oraz …... zł/l dla benzyny
bezołowiowej „Pb 95”.
2. Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez  Sprzedawcę,
w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia Odbiorcy, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
wskazany na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Odbiorcy.
3. Faktura  VAT  potwierdzająca  sprzedaż  paliwa  musi  zawierać;  (1) nazwę  Sprzedawcy,
(2) nazwę  Nabywcy,  (3) nazwę  Odbiorcy,  (4) rodzaj  paliwa,  (5) ilość  zakupionego  paliwa,
(6) cenę jednostkową,  (7) wartość transakcji,  (8) nr rej.  pojazdu lub adnotację „sprzęt ogrodniczy”,
(9) nazwisko osoby kupującej paliwo, (10) pieczątkę firmową i podpis wystawiającego fakturę.



4. Sprzedawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  i  posiada  numer
identyfikacji podatkowej NIP: …………………… .

§ 5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia ………… 2019r. do dnia 31. 12. 2019r.
2. Prawa  i  obowiązki  Sprzedawcy  określone  i  wynikające  z  niniejszej  umowy  nie  mogą  być
przenoszone  na  osoby trzecie  bez  pisemnej  zgody Nabywcy,  a  wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe, lub likwidacyjne wobec Sprzedawcy,
2) nastąpi  znaczne pogorszenie sytuacji  finansowej Sprzedawcy,  szczególnie  w razie  powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Sprzedawcy,
3) Sprzedawca  wykonuje  umowę  niezgodnie  z  jej  warunkami,  w  szczególności
nie zachowuje właściwej jakości sprzedawanego paliwa,
4) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

§ 6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego
uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Nabywcy.

§ 7
Zgodnie  z  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, dalej: RODO (Dz. Urz. UE  L119/1)] informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest  Buski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Busku-
Zdroju, ul. Grotta 3A,  reprezentowany przez Dyrektora,  kontakt tel. 41 370 5152.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących
sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych,  jest  możliwy  kontakt  za  pomocą  poczty
elektronicznej:iod@umig.busko.pl lub telefonicznie: 41 370 5260.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Panią/Panem umowy, (art 6 ust 1,lit.
b  RODO)  dotyczącej  wykonania  przez  Administratora  prawnie  ciążących  na  nim  obowiązków
w zakresie,  w jakim przewidują to  przepisy szczególne,  oraz zrealizowania prawnie uzasadnionych
interesów Administratora w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4) Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  ich  otrzymania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
lub będą przechowywane do ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  przez  Administratora  danych  osobowych  narusza  przepisy
o ochronie danych osobowych.
9) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji
zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
10) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

§ 8
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  egzemplarzu
dla Nabywcy i Sprzedawcy.

Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                              Podpisy i pieczęcie  Sprzedawcy:

mailto:iod@umig.busko.pl

