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________________________________________________________________________________________________________________

Wzór
Załącznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr ……/2018/ZP
dostawy oleju opałowego lekkiego L1
zawarta w Świdnicy, w dniu ……………………………………….. pomiędzy
Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Świdnicy
ul. Sprzymierzeńców 1-2
58-100 Świdnica
NIP 884-21-10-443
Regon 000325386
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zakładu – mgr Grażyna Sienkiewicz-Kuriata
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a…………………………………………….
z siedzibą ………………………………….
NIP: …………………………………………
Regon:………………………………………
zarejestrowaną/ym w .................................. nr ............,
reprezentowaną/ym przez:
1...................................... - ........................
2...................................... - ........................
zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) i wybraniu w ramach
postępowania przetargowego znak – ZP/Świdnica/1/2018 oferty Wykonawcy jako oferty
najkorzystniejszej zostaje zawarta umowa, o następującej treści:
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§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie zobowiązań wzajemnych stron
związanych z realizacją przez Wykonawcę sukcesywnych dostaw oleju opałowego lekkiego
L-1, produkowanego zgodnie z Polską Normą PN c - 96024 , w ilości do
120 000,00 litrów do będących w użytkowaniu Zamawiającego 2 kotłowni, składających się
z czterech zbiorników, na warunkach określonych w niniejszej umowie i ofercie
Wykonawcy.
2. Podstawowe właściwości oleju:
Olej opałowy lekki – Ekoterm plus
Wartość opałowa
Zawartość siarki
Zawartość wody
Gęstość w temp. 15 0 C

-

min.
max.
max.
max.

42,6 MJ/kg
0,10% (m/m)
200 mg/kg
860kg/m3

3. Zamawiający dysponuje 4 zbiornikami o następującej pojemności:
- zbiornik nr 1 na 7 500 litrów
- zbiornik nr 2 na 7 500 litrów
- zbiornik nr 3 na 9 000 litrów
- zbiornik nr 4 na 12 000 litrów.
Łącznie pojemność zbiorników wynosi 36 000 litrów.
4. Zamawiający oświadcza, iż jest użytkownikiem i posiada tytuł prawny do użytkowania
czterech sztuk zbiorników o łącznej pojemności 36 000 litrów zlokalizowanych na terenie
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw przedmiotu umowy własnym transportem
do kotłowni Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Sprzymierzeńców 1 i 2 w Świdnicy.
2. Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy będzie zamawiana przez Zamawiającego
telefonicznie lub faksem minimum ……….. godziny przed jej realizacją.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy najpóźniej w ………. godziny od momentu
zgłoszenia zapotrzebowania opisanego w pkt. 2, w godzinach od 7.00 do 14.00, wyłącznie
w dniach roboczych.
4. Wykonawca przeznacza do realizacji dostaw przedmiotu umowy w zależności od potrzeb
cysterny o stosownej pojemności.
5. Szacuje się , że jednorazowa dostawa może wynosić między 5 000 a 20 000 litrów oleju
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opałowego w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

6. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą autocysternami zaopatrzonymi w
zalegalizowane przez Urząd Miar i Wag pompy z drukarkami wskazującymi dokładną ilość
oleju opałowego w warunkach rzeczywistych odbioru.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie ustalany na podstawie litrów rzeczywistych zgodnych ze
wskazaniami zalegalizowanego licznika autocysterny. W przypadku niezgodności dostawy ze
zleceniem, Wykonawca dokona korekty dostawy na własny koszt w ciągu 2 dni roboczych.
8. Faktury za dostawę przedmiotu zamówienia będą wystawiane na podstawie
rzeczywistych przyjętych w temperaturze odbioru.

litrów

9. Odbioru oleju opałowego dokonywać będzie upoważniony przez Zamawiającego pracownik.
Pokwitowanie odbioru paliwa przez upoważnionego pracownika jest równoznaczne
z pokwitowaniem Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju opałowego lekkiego oraz
do przestrzegania terminów i wielkości dostaw według złożonego zapotrzebowania.
11. Każdorazowo przy realizowanej dostawie załączone zostanie świadectwo jakości określające
parametry dostarczanego produktu.
12. Paliwo musi spełniać aktualne wymagania określone w polskich normach dla paliw płynnych,
pod rygorem rozwiązania umowy.
13. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się nabywać
przedmiot umowy na potrzeby grzewcze wyłącznie od Wykonawcy.
§3
1. Zamawiający nabywać będzie przedmiot umowy z dostawą na miejsce w oparciu o cenę
jednostkową (brutto) - za 1000 litrów wynoszącą zgodnie ze złożoną ofertą
……………………………. (słownie:…………………………………………………………..)
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę oleju opałowego w ilości ok. 120 000 litrów
w okresie trwania umowy.
3. Cena jednostkowa przedmiotu umowy podana w pkt.1 dla każdej dostawy ustalana będzie
każdorazowo na podstawie aktualnego notowania umieszczonego na stronie internetowej
„Orlenu”, publikowanego codziennie od wtorku do soboty w każdym tygodniu wraz
z uwzględnieniem zaoferowanej marży i opustu.
Każda zmiana ceny będzie wprowadzona aneksem do umowy.
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4. Cena jednostkowa przedmiotu umowy podana w pkt.1 może także ulec zmianie w przypadku
zmiany stawek akcyzy lub stawek podatku od towarów i usług VAT, regulowanymi przez
Rozporządzenie lub Ustawę. Wielkość zmiany będzie proporcjonalna do zmiany stawek podatku
VAT lub akcyzy. W takim przypadku zmiana ceny będzie wprowadzona aneksem do umowy.
5. Marża i opust przedstawione w ofercie będą stałe w trakcie trwania umowy i stosownie
wynoszą:
Marża dla 1000 litrów oleju opałowego:
zł
gr.
Opust dla 1000 litrów oleju opałowego:
zł
gr.
6. Zapotrzebowane ilości przedmiotu umowy wymienione w § 1 są przewidywanym szacunkowym
zapotrzebowaniem Zakładu Poprawczego w Świdnicy na olej opałowy do celów grzewczych w
okresie trwania umowy. W zależności od warunków atmosferycznych ilości te mogą się
zmniejszyć. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
odszkodowawcze.
7. Należność za dostarczany przedmiot umowy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w
terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Przekroczenie tego terminu spowoduje
obciążenie Zamawiającego odsetkami w wysokości określonej ustawowo.
8. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
9. Wykonawca ma prawo odmówić złożonego przez Zamawiającego zamówienia, w przypadku
rażących naruszeń przez Zamawiającego postanowień niniejszej umowy w zakresie nie
przestrzegania przez Zmawiającego zasad bezpieczeństwa oraz nie zapewnienia bezpiecznego
dojazdu do kotłowni.
10. Cena (brutto) wymieniona w §3pkt.1 za 1000l przedmiotu umowy (a podana w formularzu
ofertowym przez Wykonawcę), będzie obowiązywać przy pierwszej dostawie do
Zamawiającego.
§4
1.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 albo do
wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.

§5
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1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nienależyte wykonanie
umowy są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
− za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (tj. w zakresie terminowej dostawy) w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §3 pkt.1, za każdy dzień
opóźnienia liczony od wyznaczonego terminu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
15 000,-zł, niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości
15 000,-zł, z zastrzeżeniem § 6, pkt. 3.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur (rachunków).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§6
1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego lub wynikają ze zmian przepisów prawa
2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
4. W razie zaistnienia 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,
bez możliwości ze strony Wykonawcy naliczania kar umownych.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu
wykonania części umowy.
§7
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Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§8
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
i kodeksu cywilnego, a także przepisy innych ustaw mające zastosowanie do przedmiotu umowy.
§9
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowi
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami, złożony przez Wykonawcę.

…………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………..
WYKONAWCA
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Poprawczy
i Schronisko dla Nieletnich przy ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.
Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sprzymierzeńców 1-2; 58-100 Świdnica lub drogą emailową pod adresem: zpisdn1@poczta.onet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/ŚWIDNICA/1/2018
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8

