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UMOWA /projekt/ 

na dostawę oleju opałowego lekkiego 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w Moczarach 

pomiędzy: Powiatem Bieszczadzkim ul. Bełska 22, 38 – 700 Ustrzyki Dolne, NIP 

689 – 118 – 99 – 75 - DOMEM  POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH  

z siedzibą w Moczarach 41, 38-700 Ustrzyki Dolne, REGON: 001276610, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora mgr Stanisława Leszegę, na podstawie upoważnienia: uchwała nr 

……………., Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z ……………….. w sprawie 

upoważnienia Pana mgr Stanisława Leszegi – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Moczarach przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Pani mgr Moniki Sokół 

 w zakresie zabezpieczenia finansowego  zwanym dalej „Zamawiającym’, 

a 

…………………………………………………………., zwanym  dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami”.  

 

W związku z wyborem w dniu ……………………. Oferty Wykonawcy w trybie 

przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na dostawę oleju opałowego 

lekkiego w roku 2021 w ilości szacunkowej 170 000 litrów, o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, , Strony 

zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na własny koszt i ryzyko, 

dostawę wraz z rozładunkiem, oleju opałowego lekkiego wg  potrzeb DPS Moczary, 

do kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, 38-700 Ustrzyki Dolne, 

Moczary 41, w szacunkowej ilości ok. 170 000 litrów, wg parametrów zgodnych z 

normą PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 14grudnia 

2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów 

oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje 

opałowe, (Dz.U.2016.2008), zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz złożoną Ofertą, wraz z jej załącznikami, stanowiącymi 

integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Strony zgodnie ustalają, że Przedmiot umowy będzie wykonywany sukcesywnie  

w roku  2021 – zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, w terminie od dnia 1 

stycznia  
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2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§ 3 

1. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego, na podstawie składanych w formie telefonicznej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej zamówień, określających szczegółowo ilość  

i rodzaj zamówionego towaru. 

2. Ilość i rodzaj dostarczonego towaru ma być zgodna z zamówieniem złożonym 

przez Zamawiającego. Jednorazowa dostawa może wynosić do 20 tys. litrów. 

3. Podana ilość (170 000 litrów) jest ilością szacunkową i może ulec zmianie 

w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmiany ilości szacunkowej dostaw. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego 

reagowania na zapotrzebowanie Zamawiającego. Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie 

zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru.  

5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach 

podanych w § 1 powyżej. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy własnym środkiem 

transportowym, przystosowanym do transportu oleju opałowego posiadającym 

instalację do rozładunku oleju z ważnym świadectwem legalizacji, na własny koszt 

 i ryzyko, w dacie wskazanej przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 

3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia, w godzinach przezeń określonych. Do rozładunku oleju opałowego 

niezbędna jest pompa oraz licznik przy autocysternie. 

2. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, przy 

czym Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co stanowi podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze 

rozbieżności, pomiędzy złożonym zamówieniem, a dostawą, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do siedziby Zamawiającego brakujący 

towar – nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. 

3. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość dostarczanego towaru i oświadcza, 

że dostarczone towary posiadają parametry zgodne z normą PN-C-96024:2011 oraz 

Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji 

i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, (Dz.U.2016.2008).  

Ponadto, do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości 

oleju opałowego wystawione przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odmowy odbioru dostawy, która nie zostanie udokumentowana świadectwem jakości. 

4. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3 powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej bezpłatnej wymiany przedmiotu 

umowy  na zgodne z wymogami, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od 
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zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych towaru. W takim przypadku zwrot towaru  

i dostarczenie towaru wolnego od wad następuje na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku nie dokonania wymiany określonej w § 4 pkt 2 i pkt 4 na towar 

właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu towaru brakującego u innego 

dostawcy lub producenta, bez upoważnienia sądu. Koszty powstałe z tego tytułu 

obciążają Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kosztów,  

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

§ 5 

1. Strony ustalają cenę za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, na wartość szacunkową ogółem brutto: ……………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen zgodnie ze złożoną ofertą: - olej 

opałowy ………………./ l brutto w temp. referencyjnej 15°. 

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca 

iloczynowi faktycznie dostarczonej ilości oleju opałowego oraz ceny jednostkowej za 

1 litr oleju opałowego zawartej w Ofercie, z zastosowaniem oferowanego rabatu, 

wskazanego w formularzu cenowym, odjętego od ceny hurtowej producenta 

ogłoszonej w Internecie na dzień dostawy. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w ilościach wynikających  

z zapotrzebowań Zamawiającego. 

4. Za dostarczony towar, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić w terminie 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po potwierdzeniu 

prawidłowości realizacji zamówienia, w formie przelewu bankowego na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze. W przypadku nieterminowej zapłaty, 

Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych. Nieterminowa 

zapłata nie stanowi podstawy do wstrzymania kolejnych dostaw.  

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 

zapłaty należności do czasu rozpatrzenia przedmiotowej reklamacji. 

6. Za dostarczony towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę wynikającą  

z określonych w ofercie cen jednostkowych. 

7. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie wystawiał faktury opierając się na cenach hurtowych 

obowiązujących na dzień dostawy (dostępnych na stronie internetowej producenta)  

w temp. referencyjnej 15° C, pomniejszonych o zaproponowany rabat, wskazany  

w formularzu cenowym.  Rabat musi uwzględniać w szczególności, lecz nie 

wyłącznie wahania gęstości między temp. 15° C, a temp. wydania i dostawę towaru 

do Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej 

faktury załącznik w postaci wydruku ze strony internetowej potwierdzający wysokość 

obowiązującej w dniu dostawy ceny hurtowej oleju opałowego u producenta. 

9. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może ulec zmianie tylko w przypadku 

zmiany ceny producenta( potwierdzonej na stronie internetowej producenta na dzień 

dostawy) po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z dołączeniem 
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informacji od producenta o powyższej zmianie.  Wzrost cen nie może być 

procentowo wyższy niż wzrost cen u producenta, a w przypadku spadku cen, 

obniżenie ceny nie może być procentowo niższe niż u producenta.   

10.Wykonawca, oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie z art. 108a -
108d ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2174 ze zm.).  
11.Wykonawca, oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, należy do niego i jest 
rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 
12.Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie  
z art. 108a -108d ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), co będzie polegało na tym, że: 

a) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku 
wynikającej  
z otrzymanej faktury, będzie dokonywana na rachunek VAT; 

b) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto 
wynikającej z otrzymanej faktury, będzie dokonywana na rachunek 
bankowy, albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT. 
 

 

§ 6 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,  

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień 

opóźnienia, począwszy od upływu terminu określonego przez Zamawiającego, 

c) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 1 % 

wartości towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

upływu terminu wyznaczonego na wymianę towaru. 

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego.  

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

wystawienia noty obciążeniowej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo 

potrącania naliczonych kar umownych bezpośrednio z przedstawionej do zapłaty 

faktury Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

Przedmiotu Umowy. 
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§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do 

treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 

okolicznościach:  

      a) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku:  

      b) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto    

          zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany     

          wysokości podatku VAT;  

      c) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia w przypadku:  

      d) wstrzymania realizacji dostaw ze względu na okoliczności niemożliwe do    

          przewidzenia w momencie zawierania umowy; 

      e) następstwa siły wyższej;  

      f) zmiany ceny oleju opałowego podanej w ofercie w przypadku zmiany ceny    

         przez Producenta o wskaźnik wzrostu lub obniżki wynikający z różnicy    

         pomiędzy ceną Producenta z dnia …………… r., a ceną obowiązującą na dzień      

         dostawy, na warunkach i zasadach opisanych w § 5 ust. 9 niniejszej Umowy.        

         Zmiany cen   w niniejszym zakresie nie wymagają oddzielnych uzgodnień oraz      

         nie stanowią zmiany umowy wymagającej odrębnego aneksu;  

     g) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie    

         świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby    

         jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 1 Kodeksu Cywilnego  

         i zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  

        w momencie zawarcia umowy;  

     h) dostaw oleju opałowego w inne miejsce niż podane w SIWZ, położone  

         w obrębie gminy Ustrzyki Dolne , jeżeli będzie to uzasadnione z racji realizacji    

         przez Zamawiającego w ww. miejscu jego statutowych działań  

     i) wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej która uniemożliwi realizację usługi  

        w wymaganym zakresie za którą Wykonawca nie ponosi winy, np. na skutek     

        awarii bądź uszkodzenia infrastruktury drogowej.  

2. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do     

    umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności    

    zmiany.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

4. Wszystkie postanowienia, o których mowa powyżej, wraz z pozostałymi 

przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie, stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, na wniosek Zamawiającego lub 

upoważnionej  przez niego osoby, udostępnić pobranie próbek oleju opałowego, 

będącego przedmiotem  dostawy. Zamawiający będzie pobierał i przechowywał 

próbki zgodnie z przepisami prawa. 

2. W przypadku wątpliwości, co, do jakości oleju opałowego, Zamawiający zleci 

wykonanie badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności 

 z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony 

Wykonawca. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności, o których mowa wyżej, Wykonawca ma 

obowiązek uznania reklamacji jakości dostarczanego towaru i jego niezwłocznej 

wymiany na towar pełnowartościowy, nie budzący żadnych zastrzeżeń. W takim 

przypadku Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z uprawnień określonych  

w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy.   

§ 9 

1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy 

lub w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. Prawo to 

może być wykonywane w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 

informacji o podstawie do odstąpienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części  umowy do dnia 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

§ 10 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2021 r., do 

dnia 31.12.2021 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawy 

przedmiotu umowy również po 31.12.2021r., pod warunkiem, że zamówienie zostało 

złożone w terminie do dnia 31.12.2020 r. 

2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w każdym czasie, w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej 

postanowień przez Wykonawcę. Rozwiązanie umowy zostanie poprzedzone 

uprzednim, pisemnym wezwaniem do zaniechania naruszeń w zakreślonym przez 

Zamawiającego terminie, nie krótszym jak 3 dni robocze. 

 

§ 11 

Wykonawca  nie może powierzyć  wykonania zamówienia osobom trzecim,  
z wyjątkiem osób   wskazanych w ofercie. 
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§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających na tle realizacji umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Integralną częścią niniejszej Umowy, stanowią: 

- Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………… r. wraz z załącznikami, 

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego  

o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji, bądź danych teleadresowych firmy. 

W przypadku braku informacji o powyższych zmianach wszelkie doręczenia na 

dotychczasowy adres będą uznawane za skutecznie doręczone. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy na podmioty trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


