wzór Umowy
na zakup i dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego
zawarta w dniu ……………2013 r. w Poznaniu,
pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim z siedzibą w Poznaniu, przy ul Juraszów 7/19, wpisanym do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000002653 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-16-18-944,
REGON 000292209
reprezentowanym przez:
1. Jacka Łukomskiego – Dyrektora,

2. Urszulę Jagiełło - Głównego Księgowego
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………… z siedzibą…………………..,wpisaną przez Sąd Rejonowy
………………………….,…….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
………………., NIP ……………………, REGON …………………..,
reprezentowaną przez:
…………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie Przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w ………………………. w dniu ………..
2013 roku, pod numerem ……………..

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry
określone normą PN-C-96024
dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów7/9,
60-479 Poznań.
2. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami do zbiorników Zamawiającego znajdujących się
w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kiekrzu, ul. Uzdrowiskowa 2.
3. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze swoją ofertą (załącznik nr 1 do Umowy)
z dnia 16.07.2013 r. oraz wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wielkość zamówienia ustala się do 122 000 litrów oleju opałowego lekkiego, z zastrzeżeniem, że łączna
wartość zamówienia nie może przekroczyć ceny wykazanej w ofercie Wykonawcy, tj.: ……………. zł,
(słownie:………………………………………….).
5. Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego, niż określono w ust. 4.
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
§ 2.
1. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie w okresie od

01.08.2013r. do 31.12.2014r.
2. Przedmiot umowy dostarczany będzie partiami do Szpitala Rehabilitacyjnego w Kiekrzu,
ul. Uzdrowiskowa 2, w ilościach określonych przez Zamawiającego. Ilość i termin każdej partii
dostawy wyznaczy każdorazowo Zamawiający. Termin dostawy wyznaczony przez Zamawiającego nie
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może być krótszy niż 48 godzin.
3. Strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia telefonicznie lub emailem z jednoczesnym
potwierdzeniem
przyjęcia
zamówienia
przez
Wykonawcę
przesłanym
faksem
do
Zamawiającego:………………….lub mailem:…………………………………..
4. Osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: …………………. tel. …………………..
b) ze strony Wykonawcy: …………………….. tel…………………….
5. Każdą partię oleju opałowego Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do Szpitala

Rehabilitacyjnego w Kiekrzu, ul. Uzdrowiskowa 2.
6. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć każdą partię oleju opałowego w zaplombowanej cysternie
wyposażonej w zalegalizowane urządzenia pomiarowe z odmierzaczem paliw.
7. Dokumentem potwierdzającym odbiór oleju opałowego jest sporządzony przez Strony protokół odbioru,
zawierającego następujące informacje:
a) ilość dostarczonego produktu w temperaturze 15ºC,
b) gęstość w temperaturze 15ºC,
c) masę produktu,
d) temperaturę nalewu podczas dostawy,
e) gęstość w temperaturze nalewu,
f) rzeczywista ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze nalewu Zamawiający upoważnia
………………………… do dokonania ze strony Zamawiającego odbioru dostarczonej partii oleju
opałowego i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
8. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru:
a) w przypadku naruszenia plomb, o których mowa w ust.6
b) w przypadku stwierdzenia, iż przedmiot dostawy nie odpowiada parametrom jakościowym określonym
w PN-C-96024,
c) w przypadku nie dostarczenia dokumentów o których mowa w § 3 ust. 5 Umowy,
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt. a) i b), Wykonawca powinien niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 24 godzin, dostarczyć przedmiot umowy zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie.
10. W przypadku o którym mowa w ust. 8 c), Wykonawca powinien niezwłocznie drogą elektroniczną bądź
faksem przesłać kopie niezbędnych dokumentów. Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone nie
później niż w ciągu 24 godzin od terminu dostawy.
11. Dostawy winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1400,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zlecenia
złożonego przez Zamawiającego.
12. Olej opałowy objęty umową winien być odpowiedni do zastosowania w okresie zimowym zgodny
z PN-C-96024.
§ 3.
1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą obliczenia ceny każdej dostawy jest cena 1.000 litrów oleju
opałowego z daty dostawy każdej partii, wg cennika rafinerii wskazanej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, z zastosowaniem stałego upustu/marży w wysokości …..%, zgodnie ze
złożoną ofertą, podatku VAT oraz ilości dostarczonego w danej partii oleju opałowego w temperaturze
referencyjnej 15ºC – zgodnie z załącznikiem nr 2 (Obliczenie ceny dostawy) do niniejszej Umowy
2. Zgodnie ze złożona ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, wartość realizacji całości
zamówienia wynosi………………………………..zł brutto, słownie: (………………………….).
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zmienić rafinerii, od której zakupuje
dostarczany olej, a której cennik przedstawił w ofercie tj.:…………………………………………….
4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 powinna zostać wyrażona na piśmie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, z każdą partią oleju opałowego, faktury
VAT dostarczonej partii oleju, aktualnego cennika, o których mowa w ust. 1 oraz świadectwa jakości oleju
opałowego. Dostarczenie tych dokumentów potwierdza się w protokole, o którym mowa w § 2 ust. 7
Umowy.
6. Wystawiona przez Wykonawcę faktura sprzedaży VAT (faktura częściowa), powinna uwzględniać zasady
obliczania ceny dostawy wskazane w załączniku nr 2 do Umowy.

2

§ 4.
1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych.
2. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur VAT po podpisaniu przez obie Strony protokołu zdawczo –
odbiorczego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczony Zamawiającemu olej na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
określany każdorazowo na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem, o którym mowa
w § 2 ust. 7.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 5.
1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia w dowolnym czasie, kontroli partii oleju opałowego, będącego
przedmiotem umowy.
2. Próbki oleju opałowego do ekspertyzy, Zamawiający pobierze z cysterny, w obecności przedstawiciela
Wykonawcy.
3. W przypadku gdy wskutek kontroli, o której mowa w ust. 1, okaże się, że jakość oleju jest zgodna z
odpowiednimi Polskimi Normami i parametrami wynikającymi z odpowiednich przepisów, w tym ze
świadectwem jakości, koszty badania oleju opałowego w całości ponosi Zamawiający. Jeżeli wskutek
kontroli okaże się, że olej nie spełnia parametrów określonych w Polskich Normach i odpowiednich
przepisach oraz w świadectwie jakości, koszty badania w całości ponosi Wykonawca.
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę oleju opałowego niezgodnego ze świadectwem jakości,
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) pokrycia w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody,
b) zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto partii oleju, której dotyczy zastrzeżenie.
c) odbioru na własny koszt paliwa niespełniającego wymagań jakościowych,
d) niezwłocznego tj. nie później niż w terminie 24 godzin, dostarczenia na własny koszt paliwa spełniającego
wymagania jakościowe, w ilości paliwa, które nie spełniało wymagań jakościowych.
5. Zamawiający jest obowiązany udokumentować powstałą szkodę i przekazać dokumentację Wykonawcy.
6. Wykonawca obowiązany jest przelać na rachunek Zamawiającego kwotę wynikającą z wystawionej noty
obciążeniowej będącej następstwem wyliczenia poniesionej przez Zamawiającego szkody, o której mowa w
ust. 4 pkt a), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. W przypadku braku zapłaty zgodnie z ust. 6, kwotę należną z tytułu naprawienia szkody, Zamawiający może
potrącić z kolejnych należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) odstąpienie od umowy, bądź jej wypowiedzenia z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy, w
wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3 ust.2.
b) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu danej partii oleju opałowego, w wysokości 0,5% wartości brutto
niedostarczonego przedmiotu Umowy.
c) za dostarczenie paliwa nie odpowiadającego normom jakościowym – zgodnie z §5 ust. 4 b)
2. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający potrąci je z wystawionej
faktury lub kolejnych należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W razie braku kwoty
wierzytelności wynikających z wystawionych faktur, Zamawiający wystawi notę obciążeniową.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wartości brutto faktury
wystawionej za daną dostawę przedmiotu umowy.
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§7

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
2. W przypadku, gdy dostarczany przedmiot umowy nie spełnia wymogów jakościowych,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym.
3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, które przekracza 3 dni Zamawiający
może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.
4. W przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 8 i 9
Zamawiający może od umowy odstąpić.
§8
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
w drodze wzajemnych negocjacji. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, strony
przekażą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić praw wynikających z niniejszej umowy
na osoby trzecie.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają obowiązujące
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 10.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki do Umowy:
załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
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załącznik nr 2 –Formularz do obliczeń ceny dostaw częściowych
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