
DA-G.331.1.2013

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR ........

na dostawę oleju opałowego lekkiego

zawarta  w  dniu  .......................  r.  w  Kuźni  Nieborowskiej  pomiędzy  Domem  Pomocy 

Społecznej  „Zameczek”  z  siedzibą  w  Kuźni  Nieborowskiej,  ul.  Knurowska  13,  kod 

pocztowy 44-144, NIP  969-08-42-074,  zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym 

przez Ewę Zamorę - Dyrektora,

a

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

z siedzibą w ..........................., 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez ............................................,

zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 

46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju opałowego lekkiego gatunku L-l do celów 

grzewczych,  o nazwie handlowej ……………….., zwanego dalej olejem, zgodnie  z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego, w ogólnej ilości do 22 m3, oraz jego sukcesywne dostarczanie 

do zbiornika zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni 

Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13. 

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji, tzn. zwiększenie zakresu umowy o 22 m3, które będą  

dostarczane w okresie do 31.12.2013 r. w przypadku otrzymania dodatkowych środków 

na realizację rozszerzonego zakresu zamówienia.

3. Olej musi spełniać wymagania określone w PN-C-96024:2011 "Przetwory naftowe - oleje 
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opałowe" dla gatunku L-l. 

4. Przewidywana ilość oleju, o której mowa w ust. 1 oraz w przypadku skorzystania z prawa 

opcji w ust. 2 może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków atmosferycznych, przy czym 

Zamawiający zobowiązuje się zakupić nie mniej niż 65 %  ilości oleju. W stosunku 

do niewykorzystanych - maksymalnie 35 % ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia odszkodowawcze. 

§ 3. SPOSÓB REALIZACJI I ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. W  ramach  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  Wykonawca zobowiązany  jest 

w szczególności do:

a. dostarczania przedmiotu umowy sukcesywnie (partiami) – jednorazowo po ok. 5 m3;

b. realizowania dostawy przedmiotu umowy na podstawie zapotrzebowania składanego 

przez  Zamawiającego w  godzinach  od  7.00  do  15.00  w  dni  robocze,  faksem 

lub telefonicznie;

c. realizowania dostawy w czasie nie dłuższym niż  2 dni robocze od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania, w godz. 7.00 – 15.00;

d. realizowania  dostawy  na  własny  koszt  i  na  własne  ryzyko  (w  cenie  oleju 

uwzględnione  są  wszelkie  koszty:  oleju  opałowego,  transportu,  podatków, 

ubezpieczenia  oraz  wszelkie  inne  koszty  związane  z  dostawą)  do  momentu 

napełnienia zbiornika i potwierdzenia odebrania partii oleju w protokole przyjęcia;

e. dostarczenia najpóźniej wraz z dostawą  pierwszej partii  oleju karty charakterystyki 

preparatu niebezpiecznego będącego przedmiotem dostaw;

f. dostarczania  do  każdej  partii  oleju  dokumentu  potwierdzającego  jego  zgodność 

z obowiązującymi normami (świadectwo jakości, certyfikat jakości);

g. realizowania  dostawy  przedmiotu  umowy  cysternami  samochodowymi,  zgodnie 

z  wymaganiami  normy  PN-91/C-04024  „Ropa  naftowa  i  przetwory  naftowe  – 

pakowanie,  znakowanie  i  transport”,  wyposażonymi  w  zalegalizowane  urządzenia 

pomiarowe;

2. Wielkość  każdorazowej  dostawy  ustalana  będzie  na  podstawie  wskazań  na  liczniku 

urządzenia  pomiarowego  w  cysternie  z  przeliczeniem  na  warunki  w  temperaturze 

referencyjnej 15°C. 
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3. Przyjęcie partii  oleju musi  być  udokumentowane protokołem przyjęcia,  sporządzonym 

i  podpisanym  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego i  Wykonawcy. 

Protokół ten powinien zawierać:

1) numer identyfikacyjny,

2) nazwę Wykonawcy i Zamawiającego,

3) datę przyjęcia oleju opałowego,

4) nazwę rodzaju i gatunku oleju opałowego,

5) jednostkę miary,

6) ilość, obowiązującą cenę jednostkowa brutto za 1 m3 i wartość brutto przyjętego oleju 

opałowego.

4.  Z chwilą pokwitowania dostawy w protokole przyjęcia prawo własności przesyłki i ryzyko 

utraty, ubytku lub uszkodzenia przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.

5. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju,  Zamawiający ma prawo 

zlecić badanie na koszt  Wykonawcy i wszcząć postępowanie reklamacyjne na zasadach 

ogólnych.

§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

1) po stronie Zamawiającego: Kierownik Administracyjno-Gospodarczy,

2) po stronie Wykonawcy: ................................................................................................. .

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych  informacji,  podejmowania  innych  niezbędnych  działań  wynikających 

z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w okresie od dnia podpisania umowy 

do 30 sierpnia 2013 r. 

2. Umowa zostanie  przedłużona na okres  do  31.12.2013 r.  w przypadku  otrzymania 

przez Zamawiającego środków na realizację zadania obejmującego przedmiot niniejszej 

umowy (prawo opcji).

3. Z tytułu niewykorzystania prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

w stosunku do Zamawiającego.
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4. Zamawiający poinformuje pisemnie wykonawcę o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 2.

5. W przypadku braku pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem 30.08.2013 r.

§ 6. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNO ŚCI

1. Na  dzień  zawarcia  umowy strony ustalają  jej  wartość  na  …………………………. zł 

brutto (słownie: ………………………… złotych) [22 m3 oleju x ( …………. zł netto/m3 

+ stała marża/- stały upust zł/m3) + VAT]. 

2. Łączna wartość brutto, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej umowy nie 

może przekroczyć kwoty ……………………………….. zł  (słownie: 

……………………….  złotych),  a w  przypadku  skorzystania  z  prawa  opcji,  o  której 

mowa  w   §  2  ust.  2  wynosi  brutto  ……………......  PLN  (słownie: 

………………………………………………… złotych)

3. Za pierwszą dostarczoną partię oleju Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę stanowiącą 

iloczyn ilości dostarczonego oleju i ceny jednostkowej .......... zł za 1 m3 oleju, zgodnie 

ze złożoną ofertą.

4. Za  każdą  następną  dostarczoną  partię  oleju  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy cenę 

stanowiącą  iloczyn  ilości  dostarczonego  oleju  i  ceny  jednostkowej  za  1  m3 oleju, 

obliczonej na zasadach określonych w ust. 5-6.

5. Cena  jednostkowa  dostarczanego  oleju  może  ulegać  zmianom  jedynie  na  skutek 

niezależnych od Wykonawcy zmian cen na krajowym rynku paliw (hurtowej ceny netto 

producenta  oleju  opałowego lekkiego)  w stosunku do ceny przedstawionej  w ofercie, 

tj. kwoty ........... zł netto za m3.

6. W przypadku zmiany ceny jednostkowej realizowanej partii oleju wartość poszczególnych 

partii  oleju  będzie  obliczana  na  podstawie  udokumentowanej  ceny  producenta 

dostarczanego  oleju  opałowego  lekkiego  z  dnia  złożenia  zapotrzebowania, 

z uwzględnieniem stałej marży/stałego upustu w wysokości ......... zł/m3.

7. Rozliczenie dostaw będzie dokonywane w m3 wg wskazań zalegalizowanego urządzenia 

pomiarowego w cysternie z przeliczeniem na warunki w temperaturze referencyjnej 15°C.

8. Płatność  za poszczególne partie oleju będzie następowała częściowo (za partie  oleju), 

wg cen określonych zgodnie z ust. 3 – 6.
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9. Zapłata za dostarczona partię oleju nastąpi po jej odbiorze poświadczonym protokołem 

przyjęcia  partii,  w  formie  polecenia  przelewu,  w terminie do  30  dni,  licząc  od  dnia 

następującego  po  dacie  otrzymania  prawidłowo  sporządzonego  oryginału  faktury, 

na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury.

10.  Wykonawca zastrzega  sobie  prawo  odmowy  realizacji  kolejnego  zamówienia 

w przypadku  zaległości  płatniczych  Zamawiającego.  Takie  zachowanie  Wykonawcy 

nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 7. KARY UMOWNE

1. W przypadku zwłoki w dostawie partii oleju  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

kary umownej w wysokości 1 % wartości partii za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca odpowiada,  jest  on zobowiązany do zapłaty kary  umownej  w wysokości 

10 % wartości brutto umowy niezrealizowanej w całości lub w części.

3. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  z  tytułu  strat 

poniesionych w związku z nieterminowym lub wadliwym wykonaniem umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 6 ust. 8 - 

9 niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 8. WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, 

z zachowaniem uprawnień przewidzianych w § 7, w następujących okolicznościach: 

1) kiedy zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji 

firmy Wykonawcy;

2) jeśli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

3) w  przypadku  przekroczenia  przez  Wykonawcę  terminu  dostarczenia  partii 

przedmiotu umowy o więcej niż 3 dni;

4) jeżeli Wykonawca po wyznaczeniu przez Zamawiającego dodatkowego terminu, 

nie wykonuje zobowiązania w tym terminie. 
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2. Wypowiedzenie  umowy winno nastąpić  w formie pisemnej  pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i są dopuszczalne jedynie w trybie art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będzie:

1) zmiana danych lub przekształcenie podmiotu,

2) zmiana wartości umowy na skutek zmian hurtowych cen producenta oleju opałowego 

lekkiego.

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową  stosuje się  przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.

6. Zamawiający zobowiązuje się  do składania  Wykonawcy oświadczeń  o przeznaczeniu 

oleju opałowego, wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego 

najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

7. Jeżeli  oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego, o których mowa w ust. 6, będą 

składane  przez  osoby  upoważnione  przez  Zamawiającego,  wówczas  Zamawiający 

zobowiązany jest  złożyć  Wykonawcy wykaz  osób upoważnionych  do  składania  tych 

oświadczeń.

8. Zamawiający w  przypadku  niezłożenia  oświadczenia  lub  złożenia  nieważnego 

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  na  rzecz 

Wykonawcy odszkodowania  obejmującego  pełna  obowiązującą  stawkę  podatku 

akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego 

przeznaczeniu,  a  także  do  przyjęcia  innych  obciążeń  nałożonych  na  Wykonawcę 

wynikających  z  niedochowania  przez  Zamawiającego  obowiązku,  o  którym  mowa 

w ust. 6.
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§ 10. ZAŁĄCZNIKI

Integralną część umowy stanowi załącznik: oferta Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca:
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