Załącznik nr 5
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

WZÓR UMOWY
UMOWA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NR…………….

Zawarta dnia ……………2019r. w Gdańsku pomiędzy
Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969
w imieniu której i na rzecz działa
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk,
reprezentowany przez
Marlenę Zajdzińską – Pełka – Dyrektora , działająca na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Gdańska, Zarządzenie nr 1444/2017
z dnia 14.08.2017r.
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 (oleju)
przeznaczonego do celów grzewczych dla budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu
Szkolnego w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 w ilości szacunkowej 75150 litrów w
okresie obowiązywania umowy.
§ 2.
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY I ODBIÓR
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, na własny koszt i ryzyko, a także przy
pomocy własnych środków transportu, oleju do siedziby Zamawiającego, w tym także do
rozładunku ze środka transportu do zbiornika na olej opałowy znajdującego się w budynku
Zamawiającego przy Al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku, a także zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego, w terminie oraz na zasadach określonych w niniejszej Umowie, oraz
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Minimalne parametry jakościowe oleju określa Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) do przetargu.
3. Dostawy sukcesywne będą odbywały się po otrzymaniu każdorazowego zamówienia od
Zamawiającego („zamówienia bieżącego”), w terminie do 2 dni roboczych od daty
otrzymania zamówienia bieżącego.

4. Wykonawca będzie dostarczał olej do miejsca dostawy w dni robocze, w godzinach od 8.00
do 15.00.
5. Wykonawca będzie transportował olej w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo od
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w wyniku zaistnienia czynników zewnętrznych w trakcie
transportu do miejsca dostawy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot dostawy, w tym także ryzyko
jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, do momentu dokonania przez Zamawiającego
odbioru oleju bez zastrzeżeń.
7. Przy wszystkich czynnościach związanych z dostarczeniem oleju, zgodnie z niniejszą
Umową, będzie asystował Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość oddelegowania więcej niż jednego upoważnionego
przedstawiciela, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. Zamawiający dokonuje odbioru oleju w formie protokołu zdawczo – odbiorczego
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez upoważnionych
przedstawicieli Stron po:
1) dostarczeniu oleju do Zamawiającego i rozładunku do zbiornika Zamawiającego.
2) sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności oleju z danymi faktycznymi i
technicznymi określonymi w Zamówieniu;
3) wydaniu Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego nadanie olejowi atestu
jakościowego, stwierdzającego zgodność dostarczonego oleju z wymaganiami normy
PN-C-96024:2011 lub równoważnej, ewentualnie wyniku badania laboratoryjnego
określającego parametry jakościowe dostarczonego oleju podpisanego przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy;
4) sprawdzeniu przez Zamawiającego stanu technicznego miejsca dostawy.
9. Odbiór ilościowy będzie odbywał się na podstawie wskazań licznika z aktualnym
świadectwem legalizacji przy cysternie dostawczej.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy dokonywaniu czynności odbioru
wad oleju, lub innego rodzaju niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań stanowiących przedmiot umowy, zamiast protokołu odbioru, dokonuje
sporządzenia w formie pisemnej protokołu usterkowego, w którym stwierdza wszystkie wady
i uchybienia (zastrzeżenia) co do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy,
jednocześnie wyznaczając Wykonawcę odpowiedni termin do ich usunięcia/wykonania, nie
krótszy niż 3 dni.
11. W przypadku wyczerpania procedury usuwania przez Wykonawcę wad oleju
Zamawiający zachowuje prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych.
§ 3.
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wszelkie uprawnienia (w tym przede wszystkim licencje, decyzje, zezwolenia
i koncesje) niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1
Umowy, w zakresie w jakim przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy;
3) dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi do wykonania przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy;
4) wszyscy pracownicy Wykonawcy i inne osoby, przy pomocy których Wykonawcy
dokonuje wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, posiadają
aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa i higieny

pracy (BHP), w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
§4
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie z Wykonawcą za realizację przedmiotu umowy następować będzie po
każdorazowym wykonaniu zamówienia bieżącego.
2. Rozliczenia będą dokonywane według ceny jednostkowej sprzedaży obowiązującej w dniu
dostawy oleju opałowego.
3. Cena, o której mowa w ust. 2, będzie ustalana każdorazowo w następujący sposób:
aktualna cena jednostkowa producenta oleju opałowego lekkiego (nazwa producenta)* netto
za 1000 litrów, obowiązująca w dniu dostawy oleju do siedziby Zamawiającego, wskazana w
komunikacie umieszczonym na stronie internetowej producenta, pomniejszona (lub
powiększona)* o stały wskaźnik kalkulacji ceny w wysokości …………….. .
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałego wskaźnika kalkulacji ceny w okresie
obowiązywania umowy.
5. Aktualna cena jednostkowa producenta oleju opałowego na dany dzień będzie określana na
fakturze przy każdorazowej dostawie, na podstawie wydruku ze strony internetowej
producenta.
6. Podstawą do rozliczenia dostawy (zlecenia) i wystawienia faktury stanowić będzie pisemne
potwierdzenie dostawy, dokonane przez Zamawiającego lub upoważnionego pracownika
Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczanego oleju opałowego.
7. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub akcyzy, wynagrodzenie zostanie
zmienione w tym zakresie.
8. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6.12.2008r. z późniejszymi
zmianami.
9. Zmiany ceny oleju opałowego dokonywane zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu nie
wymagają sporządzenia aneksu do umowy .
10. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 3 nie może być wyższa niż cena stosowana przez
Wykonawcę dla odbiorców detalicznych.
11. Maksymalna szacowana wartość nominalna umowy zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi
………………….. zł brutto.
12. W wystawianych fakturach jako Nabywcę należy wskazać Zamawiającego, natomiast
jako Płatnika – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku, z siedzibą Al. Grunwaldzka
244, 80-314 Gdańsk.
13. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
14. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Płatnika.
15. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może żądać zapłaty ustawowych
odsetek za każdy dzień opóźnienia .
16. Płatnik zastrzega sobie prawo do potrącenia wszelkich wierzytelności wobec Wykonawcy
z wynagrodzenia należytego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Własność przedmiotu dostawy, korzyści i ciężary związane z transportem oleju, oraz
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Zamawiającego
z chwilą wydania oleju Zamawiającemu, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§6
OBOWIĄZYWANIE UMOWY
1.
2.

3.

Umowa została zawarta na czas określony od daty podpisania do dnia 31 grudnia
2019r.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy 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. W
przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać
wyłącznie Ceny należnej z tytułu wykonania części Umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy);
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§7
ZAWIADOMIENIA
1. Strony zgodnie oświadczają, że dla celów bieżącej współpracy podjętej mocą zawarcia
niniejszej Umowy, będą kontaktować się drogą elektroniczną oraz telefoniczną na niżej
podane adresy i numery telefonów, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. W
szczególności, dotyczy to podjęcia składania oraz realizacji Zamówień Zamawiającego,
udzielania informacji i wytycznych przez Zamawiającego w przypadkach przewidzianych
Umową oraz realizacji uprawnień gwarancyjnych, o których mowa w Umowie.
2. Dane do faktury:
Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969
a) płatnik:
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
NIP 584-27-62-776
3. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do składania i przyjmowania w jego imieniu
oświadczeń woli związanych z realizacją niniejszej Umowy:
1. …………………
2. …………………
 numer telefonu: 58 520 68 66, 58 520 68 51, 601-16-56-86
 numer faksu: 58 520 68 53
 adres e-mail: kierownik.grunwaldzka@ssm.gda.pl
WYKONAWCA:
 ………………………
Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym do spraw realizacji
zlecenia ze strony Wykonawcy jest ;………………………tel. …………., e-mail
……………………..l
§8
Kary umowne
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w
szczególności w przypadku nieterminowej dostawy oleju, zgodnego z umową pod
względem ilościowym lub jakościowym Zamawiający jest uprawniony do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto), za
każdy dzień opóźnienia, lub za każde stwierdzone naruszenie.

2. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w dostarczeniu którejkolwiek dostawy oleju
trwającej ponad 5 (pięć) dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania zamówienia
bieżącego, Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim wyznaczaniu
Wykonawcy dodatkowego siedmiodniowego terminu (liczonego w dniach
kalendarzowych) do zrealizowania zaległej dostawy. W tym przypadku Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości do 10.000,00 zł brutto
(słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto), z zachowaniem prawa do kar umownych, o
których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, w wymiarze naliczonym do dnia
rozwiązania umowy.
3. W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub w przypadku
rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości do 10.000,00 zł brutto
(słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto).
4. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
naprawienia szkody w pełnej wysokości, którą Zamawiający poniósł w wyniku
niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy przez Wykonawcę, na zasadach
ogólnych.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§9
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, jeżeli w Umowie wyraźnie nie przewidziano inaczej.
Istotne zmiany Umowy, mogą dotyczyć w szczególności:
1) warunków płatności,
2) miejsca, wielkości dostaw lub sposobu dostawy.
Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą być dokonane w
przypadku:
1) przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SIWZ lub
ofercie rozwiązań,
2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają
wprowadzenie zmian do Umowy, przez co rozumie się: akty terroru, wojny
wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie,
osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne
nieprzewidywalne zdarzenia, poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna
ze Stron nie mogła zapobiec,
Termin realizacji dostawy może ulec zmianie tylko w przypadku wystąpienia siły
wyższej, zdefiniowanej w ust. 3 pkt. 2
Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemne pod rygorem
nieważności uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym
zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do
wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz.
1986) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące
umowy dostawy.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej Umowy lub z nią
związane, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w
poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
3. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej, o której mowa
w ustępie poprzedzającym, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd polski
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Niniejszą Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
ZAMAWIAJĄCY
* zgodnie z ofertą wykonawcy

WYKONAWCA

