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Postępowanie nr ZSK-271-1/18  Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA-projekt 

NR .................. 

zawarta w dniu ....................... 

pomiędzy: Powiatem Suskim, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b 

NIP: 552-142-79-33 reprezentowanym przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja,                 34-

240 Jordanów, ul. Kolejowa 9, działającym z upoważnienia Zarządu Powiatu Dyrektora Szkoły 

mgr Rafała Rapacza, zwanym dalej Zamawiającym  

a 

......................................................................................................................................,      

NIP:..............................., REGON: ............................... 

reprezentowanym przez ..............................................................., zwanym dalej Wykonawcą, 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami). 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji – zgodnie z ofertą przetargową 

z dnia ..................., zamówienie pn.: „Dostawa oleju opałowego”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu 

Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie. 

3. Razem dostawa oleju opałowego obejmie około 65.000 litrów, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  Rzeczywista ilość zamawianego, w okresie trwania umowy, oleju opałowego przez      

Zamawiającego będzie zależna od jego faktycznych potrzeb, które uzależnione są     

    w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w okresie obowiązywania 

umowy.  

5. Olej opałowy objęty niniejszym zamówieniem winien być dostarczony na własny koszt 

i ryzyko Wykonawcy do 3 kotłowni Zespołu Szkół mieszczących się w Jordanowie 

(Budynek Główny i Hala Sportowa - ul. Kolejowa 9, Internat – ul. Banacha 1). 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas od ...................r. do 30 czerwca 2019r. 

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r. 

3. Termin realizacji poszczególnych partii dostaw: do 2 dni od dnia złożenia telefonicznie 

zamówienia. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi zamówienie faksem lub 

mailem.  

      Zamawiający każdorazowo przy dostawie oleju opałowego złoży na prośbę i wzorze 

zaproponowanym przez Wykonawcę stosowne oświadczenie o przeznaczeniu oleju 

opałowego. Zamówienia każdorazowo będą składane przez Kierownika Zamawiającego tj. 

Dyrektora Jednostki 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się wynagrodzenie zgodne z ofertą 

Wykonawcy z dnia ..................r. 

2.  Pierwsza dostawa paliwa zostanie wyceniona po cenie zaoferowanej w przetargu, a każde 

następne wg ceny wyliczonej jak poniżej w pkt. 4.   

3. Stała niezmienna w okresie obowiązywania niniejszej umowy marża wynosi ……%* Stały 

niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej umowy upust wynosi .............,%*. 

4. Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw zależny od wysokości akcyzy, ceny ropy naftowej 

na światowych giełdach, kursu dolara oraz warunków na krajowym rynku kształtowanych 
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przez konkurencję, cena za 1 litr dostarczonego przez Wykonawcę oleju opałowego będzie 

obliczana na podstawie obowiązującej w dniu dostarczenia oleju opałowego ceny 

producenta, powiększonej o stałą niezmienną w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

stawkę marży w wysokości ……% * / pomniejszonej o stały niezmienny w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy upust w wysokości ...........%* wg zasady: 

Cena 1 litra oleju opałowego = cena ruchoma producenta / stała marża w wysokości 

……%* / – stały upust w wysokości ............ + należny podatek VAT. 

5. Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi ..... i zostanie naliczony w fakturach 

wystawionych przez Wykonawcę. 

6. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 5, 

w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT przez przepisy odrębne. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

poniesienia dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, również koszty nie 

wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego 

i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 

1) koszty zakupu, 

2) koszty załadunku, 

3) koszty transportu do poszczególnych obiektów, 

4) koszty wyładunku, 

5) koszty ubezpieczenia, 

6) VAT, akcyzę, opłaty celne, 

7) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy na własny koszt i ryzyko spełniający 

poniższe wymagania jakościowe: 

1) wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg, 

2) gęstość w temperaturze 15°C – max 0,860Mg/m3, 

3) lepkość kinematyczna w 20°C – max 6,0mm2/s, 

4) temperatura zapłonu – min. 56°C, 

5) Skład frakcyjny: 

       - do 250oC destyluje - max.65% (V/V) 

       - do 350 oC destyluje -  min. 85% (V/V)              

 

6) temperatura płynięcia – max – 20°C, 

7) zawartość siarki – max 0,1% masy, 

8) zawartość wody – max 200 mg/kg, 

9) zawartość stałych ciał obcych – max 24mg/kg, 

10) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacji – max 0,3% masy, 

11) pozostałość po spopieleniu – max 0,01% masy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił 

z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego, 

2) wycenił wszystkie elementy objęte zamówieniem, 

3) podana w ofercie cena zawiera koszt wykonania wszystkich czynności, wynikających 

z technologii wykonania danej operacji, niezbędnych do jej realizacji. 
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4) zna i będzie stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i bezpieczeństwa ruchu; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 

zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego i ruchu poniesie Wykonawca, 

5) dokona zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe 

w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich 

wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku 

należytej staranności lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca realizacji 

dostaw. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia oraz podanej ceny 

ofertowej do posiadania ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

i wartości nie mniejszej niż w złożonej ofercie, ubezpieczeniu podlegają w szczególności 

odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją niniejszego 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać właściwe 

polisy. 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy na telefoniczny wniosek Zamawiającego tj. 

Dyrektora Jednostki. Wnioski, o których mowa wcześniej będą przyjmowane pod nr 

telefonu:. ........................... oraz na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi 

zamówienie faksem lub mailem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym, termin 

dostawy, 

2) dostarczyć zamawianą ilość oleju opałowego w terminie do 2 dni od złożenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Ilość dostarczonego oleju opałowego musi być potwierdzona przez właściwego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§7 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie dokonywane po każdorazowej dostawie oleju 

opałowego z zastosowaniem ceny za dostawę 1 litra oleju opałowego obliczonej wg zasady 

określonej § 3 pkt. 4 oraz potwierdzonej przez właściwego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15°C. 

3. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury Zamawiającemu. Do każdej faktury Wykonawca dołączy dokumenty, o którym 

mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

 

 

 

 

§ 8 
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1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa 

w ust. 2. 

2. Wykonawca dołączy każdorazowo do faktury: 

1) certyfikat jakości oleju opałowego z jego analizą, wystawiony przez producenta lub 

jednostkę przez niego upoważnioną, z wyszczególnieniem odbiorcy oleju opałowego, 

2) cennik oleju opałowego potwierdzony przez producenta na dzień dostawy. 

3. Zapłata należności za faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

4. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na:  

      Nabywca: Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka,NIP:552-142-79-33 

      Odbiorca: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów,  

 

§ 9 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

§ 10 

1. Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie do 7 dni, czyli  od momentu 

zgłoszenia Wykonawcy reklamacji przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju opałowego, 

minimalny okres gwarancji wynosi 30 dni. 

3. W przypadku dostawy „wadliwego”, czyli złej jakości oleju opałowego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do wymiany na własny koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie do 7 

dni od dnia złożenia reklamacji. 

§ 11 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. 

 

§ 12 

1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki, liczonej od następnego dnia po upływie terminu określonego 

w § 2 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł. 

b) za zwłokę w wymianie oleju opałowego, o której mowa § 11 ust. 3 w wysokości 500 

zł za każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie terminu tam 

określonego, 

c) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 5.000 zł, 

d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 5.000 zł. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 5.000zł, za wyjątkiem przypadku 

określonego w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

2. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz 

z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

§ 13 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) 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 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

b) jeżeli Wykonawca dostarcza olej opałowy nie spełniający wymagań, o których mowa 

w § 4, 

c) Wykonawca utraci koncesję na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 

d) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych 

w Kodeksie cywilnym. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
 

 

______________________ 

* Pozostawić właściwe 

 


