
  zał. nr 4 do SIWZ 

          

projekt 

UMOWA NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO –  

Nr ZP.1.2017 

 

Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ........2017 r. zawarto  

w Kowalu umowę pomiędzy: 

 

........................................., zwanym dalej Dostawcą, reprezentowana przez.............. 

a 

Zespołem Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, 87–820 Kowal, ul. Kazimierza 

Wielkiego 9, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

1. Wojciecha Rudzińskiego –  Dyrektora Zespołu Szkół, 

2. Annę Rembiałkowską – Głównego Księgowego, 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu przez dostawcę do 

kotłowni olejowych zlokalizowanych na terenie Kowala w łącznej ilości 160 000 litrów, 

przez okres 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, zgodnie z zakresem rzeczowym 

zawartym w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 

warunkach zamówienia (dokumenty te stanowią integralną część umowy),                          

zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz do zapłaty 

umówionej ceny.  

2. Szczegółową charakterystykę rodzajowo – jakościową, ceny oleju, marżę handlową 

(rabat) Dostawcy oraz zasady zmiany cen określa załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 2. 

 

Umowa zostaje zawarta na czas ściśle określony: przez okres 36 miesięcy od dnia 

obowiązywania umowy tj. .....................r. 

§ 3 

 

Zamawiający będzie informował (telefonicznie, e-mail) Dostawcę o potrzebie dokonania 

dostawy z wyprzedzeniem, co najmniej 2-dniowym.  

§ 4 
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Dostawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy własnym transportem, na swój koszt i 

własne ryzyko.  

§ 5 

 

1. Wartość przedmiotu Umowy, łącznie z podatkiem VAT, podana przez Dostawcę 

w ofercie wynosi .......zł brutto (słownie: .......złotych) za 160 000 litrów oleju 

opałowego. 

 

2. Zapłata należności będzie następowała przelewem, na podstawie faktur za 

dostarczoną partię przedmiotu Umowy, w oparciu o ceny jednostkowe określone 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy na rachunek Dostawcy wskazany w 

fakturze. 

3. Dostawca będzie wystawiał faktury na: 

 Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, 87–820 Kowal, ul. 

Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal, NIP 888-11-45-138,  

z terminem płatności faktur w ciągu ............... dni. 

4. Ceny dostarczonego oleju opałowego mogą ulec podwyższeniu i muszą ulegać 

obniżeniu zgodnie z „Zasadami zmiany cen” określonymi w pkt. III załącznika nr 

1 do Umowy.  

5. Cena oleju opałowego pierwszej dostawy zostanie ustalona zgodnie z punktem 

poprzednim niniejszego paragrafu. 

 

§ 6 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu oleju na koszt Dostawcy w przypadku 

dostarczenia oleju innego niż będący przedmiotem niniejszej Umowy. 

§ 7 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Dostawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 

 w wysokości 0,5 % wartości pojedynczej dostawy, liczonej wg cen oleju 

opałowego obowiązujących w dniu wyznaczonym na dostawę, za każdy 

dzień zwłoki w realizacji zamówienia 
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 w wysokości 5% wartości niezrealizowanych dostaw, liczonej wg ceny 

oleju opałowego ostatniej dostawy, w przypadku odstąpienia od Umowy z 

winy Dostawcy 

2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w 

wysokości 5% dostaw niezrealizowanych liczonych wg ostatniej dostawy w razie 

odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający z 

zastrzeżeniem art. 145 § 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn., zm.).  

 

§ 8 

 

Umawiające się Strony postanawiają, że w razie niewykorzystania limitu dostaw oleju 

opałowego w ilości określonej w § 1 pkt 1 Umowy przez Zamawiającego, Dostawcy nie 

przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści. 

 

§ 9 

 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni w 

przypadkach określonych w art. 145 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn., zm.). 

 

§ 11 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego 

w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych. 

1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 

określonych poniżej warunkach:  

1) zmiana terminu realizacji zamówienia określonego w paragrafie 2 niniejszej SIWZ  

w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie  (przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności będące poza rozsądną 
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kontrolą każdej ze stron, które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie 

mogła przewidzieć, takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne 

klęski żywiołowe, zarządzenia i zakazy wydane przez władze oraz polityczne i ekonomiczne 

strajki); 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzonych przez 

Zamawiającego; 

2) w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, np. zmiana 

urzędowej stawki podatku VAT; 

3) zmiana osób Stron odpowiedzialnych za realizację umowy, jeśli z przyczyn losowych taka 

zmiana będzie konieczna. 

Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1.1. dopuszczalne są na następujących warunkach: 

ad. pkt. 1) zmiana terminu realizacji zamówienia: 

a) o czas umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

b) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; 

c) o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

1.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w SIWZ. 

1.3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla 

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

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 

 

§ 13 

 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy podlegają rozstrzyganiu przez właściwy sąd 

powszechny. 

§ 14 

 

Umowa została sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

I. CHARAKTERYSTYKA OLEJU OPAŁOWEGO 

1. Przedmiotem Umowy jest olej o nazwie …………………..  produkowany przez  

...…. w oparciu o normę (warunki techniczne) nr … Producenta, zgodnie z PN nr  

2. Oferowany olej opałowy ……………… : 

 Odpowiada warunkom zawartym w ……………………. 

 Posiada parametry jakościowe (właściwości fizykochemiczne) określone 

polską normą PN ……………………. 

II. USTALENIE CEN I MARŻY LUB RABATU DOSTAWCY NA DZIEŃ  

19 stycznia 2017 r. 

1. Cena 1 m
3
 (1 000 litrów oleju opałowego) brutto, tj. z marżą lub rabatem 

Dostawcy i podatkiem VAT zgodna z ofertą Dostawcy wynosi …………… zł 

2. Średnia cena 1 m
3
 (1 000 litrów) oleju opałowego PKN Orlen (2394 PLN)  

i Grupy Lotos (2394 PLN) dla autocystern opublikowana w dniu 19 stycznia 2017 

r. na stronach internetowych www.orlen.pl i www.lotos.pl. Średnia cena netto 

PKN Orlen i Grupy Lotos wynosi 2394 PLN, powiększona o podatek VAT 

wynosi 2944,62 PLN. 

3. Marża handlowa/rabat (niepotrzebne skreślić) Dostawcy w odniesieniu do tak 

wyliczonych cen oleju opałowego wynosi ……… %. 

III. ZASADY ZMIANY CEN 

Ceny dostarczonego oleju opałowego mogą ulec podwyższeniu i muszą ulec obniżeniu 

zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Cena na fakturze to średnia cena netto PKN Orlen i Grupy Lotos zgodna z komunikatem 

cenowym opublikowanym na stronach internetowych www.orlen.pl i www.lotos.pl  

w dniu dostawy, powiększona o ustaloną marżę handlową lub rabat Dostawcy plus 

podatek VAT. 

2. Przykład ustalenia cen: Przykład I 

Średnia cena netto PKN Orlen i Grupy Lotos w dniu dostawy 3000 zł/m
3
. 

Marża handlowa Dostawcy (np. +1,5 %) wynosi 45,00 zł/m
3
. 

Cena brutto (z podatkiem VAT) na fakturze wynosi 3745,35 zł/m
3 

 
Przykład II 

 Średnia cena netto PKN Orlen i Grupy Lotos w dniu dostawy 3000 zł/m
3
 

 Upust Dostawcy (np. -2,0%) wynosi 60,00 zł/m
3
 

 Cena brutto (z podatkiem VAT) na fakturze wynosi 3616,20zł/m
3 

 

http://www.orlen.pl/
http://www.lotos.pl/
http://www.orlen.pl/
http://www.lotos.pl/

