Umowa na dostawę oleju napędowego
zawarta w dniu ................................................................ w Szklarskiej Porębie pomiędzy stronami:
Gminą Szklarska Poręba - Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą
w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej 2, 58-580 Szklarska Poręba, NIP: 611-020-39-25,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Kierownika Zakładu – Pana Michała
Malskiego
a
…………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………
Zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………............
2. ……………………………………………………………………………………………............
po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju napędowego bez
biokomponentów (jeśli w chwili dokonywania zamówienia jest dostępny na rynku) w
ilości 45 000 litrów wg zapotrzebowania Zamawiającego.
2. SIWZ oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
Niezrealizowanie całej ilości dostaw, tj. brak złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na
całość paliwa w wysokości wskazanej w SIWZ punkcie III. 1 w okresie trwania umowy nie
powoduje obowiązku Zamawiającego do odbioru jak i do zapłaty za niezrealizowaną część
dostaw, ani nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń (w tym odszkodowawczych) po
stronie Wykonawcy wobec Zamawiającego z tego powodu.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu olej napędowy sukcesywnie
wedle potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
2. Zamówiony olej Wykonawca dostarczy własnym transportem w ciągu 24 godz. Po
uprzednim zawiadomieniu pisemnym, mailowym lub telefonicznym przez Zamawiającego.
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dostawy oleju będzie
podpisana WZ przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby Zamawiającego –
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Turystyczna 2, 58-580 Szklarska Poręba
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej dostawie oleju świadectwa jakości,
oraz sporządzić protokół z odbioru paliwa przy obecności Zamawiającego, uwzględniający
temperaturę oraz gęstość paliwa. W przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie
zrealizowane.
6. W przypadku, gdy dostarczony olej nie będzie spełniał warunków zamówienia, strony
uznają, że zamówienie nie zostało zrealizowane, a wszelkie szkody powstałe z tego tytułu
po stronie Zamawiającego, w tym wynajęcie sprzętu zastępczego, zobowiązuje się pokryć
Wykonawca.
7. Paliwo musi spełniać aktualne wymagania określone w polskich normach dla paliw
płynnych, pod rygorem rozwiązania umowy.
§4
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad przedmiotu zamówienia
Zamawiający złoży pisemną reklamację w terminie do 7 dni od daty wykrycia wady.

2. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie do 7 dni i w przypadku jej
uznania, dokonać wymiany przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni.
3. W związku z zastrzeżeniem Zamawiającego dotyczącym jakości dostarczanego oleju
napędowego Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań laboratoryjnych.
W przypadku złych wyników koszty poniesie Wykonawca, a w przypadku, gdy
zastrzeżenie okaże się nieuzasadnione kosztami zostanie obciążony Zamawiający.
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§5
W wyniku przeprowadzenia przetargu, została ustalona cena ofertowa 1l oleju
napędowego w wysokości ……………. zł netto, ………..……..zł brutto;
słownie: ………………………………………… (dla oleju napędowego w temperaturze
referencyjnej +150C).
Strony ustalają współczynnik o wartości ………………, stanowiący iloraz ceny ofertowej
netto 1l paliwa przez hurtową cenę netto 1 litra paliwa PKN ORLEN S. A., obowiązującą
na dzień składania ofert (cena netto 1l paliwa podana na stronie internetowej www.orlen.pl
w zakładce „Dla biznesu/ hurtowe ceny paliw” „Olej Napędowy Ekodiesel” - na dzień
złożenia oferty to ………………….. zł).
W przypadku zmiany cen hurtowych PKN ORLEN, cena sprzedaży oleju napędowego
stanowić będzie iloczyn ceny opublikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl
w zakładce „Dla biznesu/ hurtowe ceny paliw” „Olej Napędowy Ekodiesel, obowiązującej
na dzień sprzedaży, przez współczynnik …………… plus należny podatek VAT według
stawki 23%.
Współczynnik ten jest stały przez cały czas obowiązywania umowy.
Sprzedaż poszczególnej partii zamówienia następuje po cenie ustalonej każdorazowo na
podstawie § 5 ust 1-4.
W dokumentach wydawanych przy każdej dostawie Zamawiającemu (m. in. dowód
wydania produktu) podane będą dane o objętości produktu w temperaturze +15°C
i gęstości produktu w temperaturze +15°C oraz ciężar netto dostawy.
Rozliczenie ilościowe produktów będzie prowadzone w jednostkach objętościowych
(m³ w temp. 15°C).
W okresie zimowym i przejściowym wzajemne przeliczenia stosowanych jednostek miary
będą realizowane w oparciu o tablice przeliczeniowe zgodne z normą PN-ISO 91-1,
powołującą do stosowania tablic zawartych w ASTM D1250.
Znając gęstość i temperaturę paliwa przyjmowanego, Wykonawca ustali gęstość
w temperaturze +15°C zgodnie z tablicą 53 b (ASTM D1250-80). Na podstawie tak
określonej gęstości w +15°C ustalany będzie Współczynnik Korekcji Objętości zgodnie
z tablica 54B (ASTM D1250-80) i przy jego pomocy dokonywane będą korekty objętości
paliwa przyjętego, do objętości w temperaturze +15°C.

§6
1. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za realizację
poszczególne partie zamówienia będzie następować na podstawie faktury VAT, przelewem
na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Za nieterminową płatność, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości za
każdy dzień zwłoki.
§7
1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
a) uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia których
Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć,

*Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
z siedzibą przy ulicy Turystyczna 2; 58-580 Szklarska Poręba. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
kierownik@mzgk-szklarskaporeba.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z który można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
Administrator przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Całość Klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej: http://www.mzgk-szklarskaporeba.pl/ oraz w siedzibie administratora.
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b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków
społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu,
zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona,
niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę,
c) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego
prawa,
z wyłączeniem zmiany stawki vat,
d) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zmawiającego,
e) konieczności zmiany sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia tzw. Siły
wyższej, tj. przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń
obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie
utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których
Wykonawca
i Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć
i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla
stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o fakcie wystąpienia siły wyższej,
udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej
wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie
zdarzenie to miało na przebieg realizacji zamówienia,
f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
g) zmiany siedziby stron,
h) nastąpi zmiana konta bankowego Wykonawcy,
i) nastąpi zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, zmiany numerów, zmiany adresów
środków komunikacji z Zamawiającym,
j) zwiększenie ilości dostaw.
k) wydłużenie czasu trwania umowy
2. Dokonanie zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dokonuje się poprzez złożenie pisemnego
wniosku wraz z uzasadnieniem. Po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego strony mogą
podpisać stosowny aneks do umowy.
§8
1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą naliczane kary umowne
w następujących przypadkach i wysokościach :
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za których
zaistnienie odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca, w wysokości 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
b) w przypadku niedostarczenia w terminie danej partii przedmiotu zamówienia –
w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia obliczonego zgodnie z § 5 ust. 1-4, które
przysługiwałoby Wykonawcy za tę partię zamówienia, za każdy dzień zwłoki;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
§9
Strony ustalają osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację zamówień:
a) od strony Wykonawcy:………………………………………………………….….(osoba)
*Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
z siedzibą przy ulicy Turystyczna 2; 58-580 Szklarska Poręba. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
kierownik@mzgk-szklarskaporeba.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z który można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
Administrator przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Całość Klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej: http://www.mzgk-szklarskaporeba.pl/ oraz w siedzibie administratora.
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tel. ………………………………… e-mail…………………………………………..
b) od strony Zamawiającego: Anna Skrzynecka - Romaniak
tel.: 516-137-372; e-mail: zamowienia@mzgk-szklarskaporeba.pl
§ 10
Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia……… stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 11
1. 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa Zamówień Publicznych.
§ 14
Ewentualnie spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

……………………..
ZAMAWIAJĄCY

…………………
WYKONAWCA

*Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
z siedzibą przy ulicy Turystyczna 2; 58-580 Szklarska Poręba. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
kierownik@mzgk-szklarskaporeba.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
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