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Załącznik nr 2

UMOWA -wzór

zawarta dnia ……………… r. w Wysokiem Mazowieckiem, pomiędzy

Zakładem Wodociągów,  Kanalizacji  i  Energetyki  Cieplnej  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Wysokiem

Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod

numerem KRS: 0000373827, NIP: 7221620331, REGON: 20041005100000, 

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Michalskiego,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

NIP …………..………………………,  REGON ……..…...…………………………, 

reprezentowanym przez ………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  na  podstawie  wewnętrznego  Regulaminu  udzielania

zamówień sektorowych Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i  dostarczyć,  a Zamawiający nabyć olej  opałowy

lekki, zwany dalej  w umowie także jako „towar” lub „produkt”, zgodnie z ofertą Wykonawcy,

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zaproszeniem do składania ofert, stanowiącym

załącznik nr 2.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  umowę  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami  prawa,  a  w  szczególności  odpowiada  za  jakość  i  terminowość

wykonania umowy.

§ 2

1. Dostawy  oleju  opałowego  lekkiego  będą  realizowane  na  podstawie  składanych  przez

Zamawiającego  telefonicznie  lub  drogą  elektroniczną  zamówień,  określających  ilość  oleju
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opałowego lekkiego oraz termin dostawy. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w

godz. 700-1400 w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Jeżeli upływ 24-godzinnego terminu

realizacji złożonego zamówienia następowałby w innych dniach i godzinach niż od poniedziałku

do piątku w godz. 700-1400, Wykonawca może zrealizować dostawę w pierwszym dniu roboczym

od  poniedziałku  do  piątku,  przypadającym  po  pierwotnym  dniu  upływu  terminu  realizacji

zamówienia.  Zamawiający  dopuszcza  opóźnienie  dostawy,  lecz  nie  większe  niż  1  dzień  od

wyznaczonego  terminu.  Mimo  ewentualnego  opóźnienia  dostawy  oleju  opałowego  lekkiego,

Wykonawca  w wystawionej  fakturze  będzie  ujmował  cenę  z  dnia,  w którym była  wymagana

dostawa, chyba że cena w dniu dostawy będzie niższa.

2. Zamówienia  będą  składane  telefonicznie  lub  adres  poczty  elektronicznej.  Wykonawca

zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną.

Niepotwierdzenie otrzymania zamówienia nie zwalnia Wykonawcy od realizacji dostawy, jeżeli

Zamawiający złożył zamówienie. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przy  dostawie  orzeczenia  o  jakości

dostarczanego  oleju  opałowego  lekkiego  sporządzonego  przez  uprawnione  laboratorium.

Orzeczenie musi zawierać oznaczenia parametrów fizyko-chemicznych oraz musi być zaopatrzone

w datę wykonania badań. Za jakość oleju opałowego lekkiego odpowiada Wykonawca. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostawy  oleju  opałowego  lekkiego  sprawnymi

technicznie  i  dopuszczonymi  do  przewozu  substancji  niebezpiecznych  środkami  transportu

(cysternami samochodowymi) w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w

ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, na jego koszt i ryzyko. 

5. Wykonawca  będzie  realizował  dostawy  zgodnie  z  uwzględnieniem  wymogów

wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu

towarów.  Zamawiający  odmówi  przyjęcia  dostarczonego  paliwa,  w  przypadku  niedopełnienia

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ww. ustawy. 

6. Przewidywane zapotrzebowanie na olej  opałowy lekki w okresie objętym zamówieniem

wynosi 300000 litrów.

7. Za  dostarczony  olej  opałowy  lekki  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie.

Jednostkowa  cena  netto  1  litra  oleju  opałowego  lekkiego  dostarczanego  w  danym  dniu

Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  (w okresie  obowiązywania  umowy)  obliczana  będzie  jako

różnica  pomiędzy  jednostkową  ceną  hurtową  netto  oleju  opałowego  lekkiego  w  temperaturze

referencyjnej 15 stopni Celsjusza, podaną jako obowiązująca w tym dniu przez Polski Koncern

Naftowy Orlen S.A., a kwotą stałego upustu zaoferowanego przez Wykonawcę w jego ofercie, tj.:

upustu w wysokości  .....zł/l. Tak wyliczone jednostkowe ceny netto sprzedaży powiększane są o

podatek VAT wg obowiązującej stawki. 
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8. Za dostarczenie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie zgodne z ofertą na ogólną

wartość :

brutto ………………… zł, słownie: ……………………………………………………… 

netto …………………zł, słownie: ……………………………………………………… 

VAT …………………zł, słownie: ……………………………………………………… 

§ 3

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  ograniczenia  zakresu  zamówienia  poprzez

zmniejszenie  ilości  nabywanego  towaru.  W takim przypadku  minimalna  ilość  zamówienia  nie

będzie niższa niż 10 000 litrów. Niewyczerpanie przez Zamawiającego puli zamówienia do końca

upływu terminu określonego w § 5 ust. 1 jest jednoznaczne z ograniczeniem zakresu zamówienia.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  rozszerzenia  zakresu  zamówienia  poprzez

zwiększenie ilości nabywanego towaru.  W takim przypadku maksymalna ilość zamówienia nie

będzie wyższa niż 450 000 litrów.

§ 4

1. Dostarczany olej opałowy lekki musi spełniać warunki jakości zgodne z Rozporządzeniem

Ministra  Energii  z  dnia  1  grudnia  2016  r.  w  sprawie  wymagań  jakościowych  dotyczących

zawartości  siarki  dla  olejów  oraz  rodzajów instalacji  i  warunków,  w których  będą  stosowane

ciężkie  oleje  opałowe  (Dz.U.  z  2016,  poz.  2008).  Ponadto  wymagane  jest,  aby  każdorazowo

przedmiot  dostawy  spełniał  parametry  określone  w  obowiązującej  normie  jakościowej  PN-C-

96024:2011 ,,Przetwory naftowe - oleje opałowe” (w przypadku, jeżeli przepisy rozporządzenia

przewidują wyższe wymagania niż norma, decydują przepisy rozporządzenia). 

2. Dostarczany  olej  opałowy  lekki  może  być  charakteryzowany  przez  normy  zakładowe

producenta,  ale  o  parametrach  jakościowych  tożsamych  lub  lepszych  od  przedstawionych  w

przywołanych wyżej normach i rozporządzeniu. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na jakość dostarczanego oleju opałowego lekkiego na okres

jednego  miesiąca  od  dnia  dostawy.  Gwarancja  obejmuje  awaryjne  uszkodzenia  aparatury  i

palników eksploatowanych w urządzeniach Zamawiającego powstałe z powodu nieodpowiedniej

jakości oleju opałowego lekkiego. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku dostarczenia mu

oleju  opałowego  lekkiego  złej  jakości,  uprawniony  będzie  do  dochodzenia  od  Wykonawcy

odszkodowania także na zasadach ogólnych przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 5

1. Wykonawca  zrealizuje  dostawy towaru  w terminie  do 18 miesięcy  od dnia  zawarcia

umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 8, w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
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2. Koszt  transportu  i  ubezpieczenia  towaru  na  czas  transportu  obciążają  Wykonawcę.

Rozładunek towaru zabezpiecza Wykonawca.

3. Niezależnie od odpowiedzialności  wynikającej  z pozostałych zapisów i zasad ogólnych,

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dostarczony  olej  opałowy lekki  do  chwili  jego  zrzutu  do

zbiornika Zamawiającego. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  dokonać  dostaw  towaru  do  zbiorników  Zamawiającego,

zlokalizowanych przy ul. Długiej 53 w Wysokiem Mazowieckiem, w dni robocze w godzinach od

7:00-14:00.

5. Dostawa  towaru  będzie  realizowana  w postaci  świadczeń  cząstkowych sprzedaży,  w

ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw częściowych w terminie do 24 godzin od

chwili zgłoszenia zamówienia, przy czym:

a)  Zamawiający  zgłaszał  będzie  zapotrzebowanie  do  Wykonawcy  telefonicznie  na  numer

……………………….. lub na adres mailowy …………………………………..

b) określony w niniejszym ustępie termin 24 godzin na realizację dostawy liczony będzie od dnia

zgłoszenia do Wykonawcy zapotrzebowania przez Zamawiającego, przy czym potwierdzenie

wysłania  wiadomości  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  jest  dowodem  zgłoszenia

zapotrzebowania,

c)  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie  i  godzinie  dostawy telefonicznie  na  numer

86 275 08 88 wew. 28  lub na adres mailowy: zwkiecwm@ceti.pl

7. Potwierdzeniem  realizacji  każdej  dostawy  będą  dowody  wydania  WZ  wystawione

każdorazowo  przez  Wykonawcę  na  dostawę  danej  części  zamówienia,  potwierdzone  przez

przedstawiciela Zamawiającego.

8. W przypadku  stwierdzenia  przy  odbiorze  wady  towaru,  bądź  niezgodności  dostawy  z

niniejszą  umową Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzupełnienia  lub/i  wymiany  dostarczonego

towaru na pełnowartościowy, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia o

tym fakcie Wykonawcy w trybie określonym w ust. 6 pkt a. Termin zapłaty należności może zostać

wydłużony o termin niedoborów w towarze lub/i dostarczenia produktu wolnego od wad, bądź

produktu zgodnego z umową.

9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru produktu niezgodnego z umową bądź wadliwego

przedmiotu umowy na własny koszt z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§ 6

1. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy wykonywane będą na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę, po zrealizowaniu przez niego odpowiedniej części zamówienia,

w terminie 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT .
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2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez upoważnionego Przedstawiciela

Zamawiającego dokumentu dostawy lub dokumentu WZ dla danej partii towaru.

3. Zapłata  należności  za  olej  opałowy  lekki  będzie  odbywała  się  z  zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm).

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.

§ 7

1. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonych dostaw, Zamawiający ma prawo

zlecić przeprowadzenie badania dowolnie wybranych próbek dostarczonej partii oleju opałowego

lekkiego na ich zgodność z parametrami określonymi w umowie.

2. W  przypadku  uzyskania  wyniku  stwierdzającego  niezgodność  dostawy  z  warunkami

określonymi  w  umowie,  Wykonawca  zwraca  Zamawiającemu  koszty  wykonania  badania  (tj.

dostarczenie  próby,  transportu,  przeprowadzenia  badania  i  dostarczenia  wyników  do

Zamawiającego). Koszty te Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. W takim

przypadku Wykonawca zobowiązany jest  do wymiany wadliwej  dostawy na  wolną  od wad w

terminie 2 dni oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt b.

§ 8

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy,  jeżeli  zaistnieje  istotna

zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego

nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  jej  zawarcia,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może

zagrażać interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od

Umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o

powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu części wykonania umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

a) zostanie otwarta likwidacja działalności Wykonawcy,

b) ponad miesięcznej zwłoki w dostarczeniu towaru,

c) ponad miesięcznej zwłoki w uzupełnieniu dostawy, lub wymiany wadliwej dostawy, zgodnie z

§ 5 ust. 7, oraz § 7 ust. 2

d) Wykonawca utraci koncesję

w terminie 30dni od powzięcia wiadomości, o którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt a-c.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej  pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia, oraz powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy, pozostają w mocy postanowienia

umowne dotyczące gwarancji, kar umownych, prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub
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nienależyte wykonanie umowy przewyższającego kary umowne oraz wzajemnych rozliczeń Stron

umowy.

§ 9

1. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości:

a)  za  zwłokę  w  realizacji  przedmiotu  umowy  w  wysokości  1.000,00  zł  za  każdy  dzień

kalendarzowy zwłoki,

b) za naruszenie postanowień § 7 ust. 2 w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,

c)  za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 ust.  7 w wysokości  1% wartości brutto

dostarczonej partii towaru za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,

d) w razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn dotyczących

Wykonawcy – w wysokości 10 % całego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §

2 ust. 8 umowy,

2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % kwoty brutto wymienionej w § 2 ust. 8

umowy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  uzupełniającego,

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  potrącania  kar  umownych  z  wynagrodzenia

należnego  Wykonawcy,  a  Wykonawca  wyraża  na  to  zgodę.  Zamawiający  może  zwrócić  się

również o zapłatę kary umownej stosownym wezwaniem do zapłaty.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na podstawie not obciążeniowych

wystawionych przez Zamawiającego.

6. Wykonawca  nie  może  przenieść  wierzytelności  wynikającej  z  umowy  na  rzecz  osoby

trzeciej  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego.  W  przypadku  naruszenia  tego  postanowienia

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym

naruszeniu. 

§ 10

Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu

cywilnego.

§ 12

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy strony rozstrzygać będą

polubownie.
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2. W  przypadku  braku  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  sąd  powszechny

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie  zawiadomienia  i  oświadczenia  w związku z  niniejszą  umową,  o  ile  umowa nie  stanowi

inaczej,  doręczane będą na adresy wskazane w umowie.  Strony zobowiązują się do niezwłocznego

poinformowania drugiej strony o każdej zmianie adresu. W przeciwnym wypadku zawiadomienie na

dotychczasowy adres będzie miało skutki doręczenia.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) zaproszenie do składania ofert.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………… …………………………………………

             Zamawiający     Wykonawca

7


	Załącznik nr 2

