Załącznik nr 5
Umowa na dostawę oleju opałowego
Zawarta w dniu ………….. w ………………, pomiędzy:
………………………………………………. z siedzibą ……………………………….……...
NIP …………………….. REGON …………………….., w imieniu którego działają:
……………………………………….., zwana dalej „Wykonawcą”
a
Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice, w imieniu którego
działają ………………………………………………………, zwanym dalej „Zamawiającym”
§ 1
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa olej opałowy lekki dla jednostek
organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, na podstawie oferty Wykonawcy
wybranej po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego z dnia ………………… nr
………………………..
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia …………………………. r.
3. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym
stopniu, jakby były to działania uchybienia i zaniedbania jego własne.
§ 2
Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw oleju opałowego według
zapotrzebowania Zamawiającego do wskazanej przez niego kotłowni olejowej:
1) DPS w Klisinie Filia w Radyni, Radynia 40, 48-100 Głubczyce,
2) DPS w Klisinie Filia w Boboluszkach, Boboluszki 71 i 40, 48-100 Branice,
3) DPS w Klisinie Filia w Dzbańcach, Dzbańce, 48-140 Branice,
4) DPS w Klisinie Filia w Bliszczycach, Bliszczyce 76, 48-140 Branice,
5) DPS w Klisinie Filia w Głubczycach, ul. Dworcowa10, 48-100 Głubczyce.
§ 3
1. Zamawiający zamawiana, a wykonawca zobowiązuje się do dostaw oleju opałowego w
ilości 88 677 litrów, która to ilość stanowi szacunkowe zapotrzebowanie, które może ulec
zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw
w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w niniejszej umowie, a
Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji.
2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia zamówionej ilości oleju w okresie
obowiązywania umowy. Dostawy oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie według
potrzeb Zamawiającego w zależności od warunków pogodowych.
3. Termin dostawy oleju opałowego jak również ilość będą na bieżąco określane przez
Zamawiającego.
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4. Dostawy oleju opałowego będą realizowana na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego w formie pisemnej, faxem lub e-mailem, które będą określać termin, ilość
litrów oleju oraz miejsce realizacji dostawy.
5. Realizacja zamówień będzie się odbywała do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia
przedstawicielowi Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy. Do tego okresu nie
wliczamy sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Dostawy oleju opałowego mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07
00
do 14 00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku realizacji dostawy
w innych terminach niż określone w zadaniu poprzednim Zamawiający ma prawo do
odmowy przyjęcia towaru. Powyższe nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji
dostawy.
7. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w
legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego oraz inne urządzenia niezbędne
do przepompowania oleju do zbiorników.
8. Bezpośrednio po każdej dostawie oleju opałowego Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) dowód dostawy określający m.in. ilość dostarczonego oleju opałowego zgodnie z odczytem
urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach
dostawczych Wykonawcy,
2) atest/certyfikat jakości dostarczonego oleju opałowego określającego wartość opałową oraz
inne parametry dostarczonego oleju,
3) wyciąg ze strony internetowej producenta oleju opałowego z dnia dostawy określający
cenę netto za 1 litr oleju opałowego.
9. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do przyjęcia oleju opałowego są
magazynierzy pracujący w filiach DPS w Klisinie wskazanych w § 2 lub osoby posiadające
pisemne upoważnienie do przyjęcia oleju opałowego podpisane przez Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Klisinie.
10. Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju opalowego jest litr. Rozliczenie
następować będzie z dokładnością do jednego litra. Przyjęta jednostka stosowana będzie we
wszystkich dokumentach związanych z niniejszą umową.
11. Dostarczony olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011 i posiadać
następujące parametry:
1) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg,
2) gęstość w temp. 15˚C max. 860 kg/m3,
3) temperatura zapłonu min. 56˚C,
4) lepkość kinematyczna w temp. 20˚C max. 6,00 mm2/s,
5) skład frakcyjny: do 250˚C destyluje max. 65% (V/V), do 350˚C destyluje min. 85%(V/V),
6) temperatura płynięcia max. -20˚C,
7) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3% (m/m),
8) pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m),
9) zawartość siarki max. 0,1% (m/m),
10) zawartość wody max. 200 mg/kg,
11) zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg,
12) barwa czerwona.
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12. W każdym czasie Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie ekspertyzy oleju opałowego
przez wybranego przez siebie rzeczoznawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
13. W przypadku wykazania w ekspertyzie, iż dostarczony olej opałowy nie posiada
właściwości określonych w niniejszej umowie lub SIWZ koszty ekspertyzy poniesie
Wykonawca.
14. W przypadku dostawy oleju opałowego, który nie posiada właściwości określonych w
niniejszej umowie lub SIWZ, co zostanie potwierdzone ekspertyzą, o której mowa w ust. 12,
Zamawiający powstrzyma się od wykorzystania oleju opałowego, a Wykonawcy będzie
zobowiązany w terminie do 48 godzin od momentu zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie
na swój kosz do odbioru tego oleju oraz dostarczenia posiadającego właściwości określonych
w niniejszej umowie lub SIWZ. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania ekspertyzy, o której mowa w ust. 12.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania niniejszej umowy.
16. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu
oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym każdorazowo przy każdej
dostawie oleju opałowego.
§4
1. Wartość netto umowy w dniu jej podpisania wynosi: ........................ zł (słownie:
..................................). Wartość brutto umowy w dniu jej podpisania wynosi: ..................... zł
(słownie: ............................), w tym podatek VAT
........................ zł (słownie:
…………………..).
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wyłącznie za dostarczony olej opałowy, który
posiada właściwości określone w niniejszej umowie lub SIWZ. Cena netto za jeden litr oleju
opałowego będzie odpowiadała cenie hurtowej określonej przez producenta oleju, który został
wskazany przez Wykonawcę w ofercie, publikowanej na stronie internetowej producenta w
dniu dostawy minus upust Wykonawcy wynoszący ………….% (upust stały przez cały okres
trwania umowy). Otrzymaną cenę netto w za jeden litr oleju opałowego mnoży się przez ilość
litrów dostarczonego w danej dostawie oleju opałowego, którą powiększa się o stawkę
podatku VAT, co daje wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się udokumentować przy każdej dostawie cenę oleju opałowego
określoną przez producenta, który została wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty transportu i rozładunku oleju
opałowego.
5. Strony ustalają, że rozliczenie z Wykonawcą za realizację dostaw oleju opałowego będzie
następować na podstawie faktur VAT wystawionych po każdej dostawie na:
Powiat Głubczycki Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice,
NIP 748-15-80-829.
W fakturach VAT Wykonawca zobowiązuje się umieszczać adnotację, z której będzie
wynikało do której filii DPS w Klisinie został dostarczony olej opałowy.
6. Faktury VAT płatne będą przelewem w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT na adres: Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100,
48-118 Lisięcice.
7. Do każdej faktury VAT Wykonawca zobowiązuje się załączyć:
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1) dowód dostawy określający m.in. ilość dostarczonego oleju opałowego zgodnie z odczytem
urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach
dostawczych Wykonawcy,
2) atest/certyfikat jakości dostarczonego oleju opałowego określającego wartość opałową oraz
inne parametry dostarczonego oleju,
3) wyciąg ze strony internetowej producenta oleju opałowego z dnia dostawy określający
cenę netto za 1 litr oleju opałowego.
8. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
Wykonawca nie może przenieść praw ani obowiązków wynikającej z niniejszej umowy na
osobę trzecią.
§5
Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie: …………………..,
tel. …………….., fax …………….., email: …………………… Osobie tej będą składane
poszczególne zamówienia na dostawę oleju opałowego.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
2) w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie oleju
opałowego (za każdą dostawę), licząc od upływu terminu dostawy określonego w § 3 ust. 5 i
6,
3) w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie oleju
opałowego (za każdą dostawę), licząc od upływu terminu dostawy określonego w § 3 ust. 14,
4) w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek dostarczenia oleju opałowego, który nie
posiada właściwości określonych w niniejszej umowie lub SIWZ.
2. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy do potrącenia kar umownych z
przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
§7
1. Zakazane są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy są również możliwe w innych przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 8
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 9
Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią.
§ 10
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron.
2. Załącznikami do umowy są: oferta Wykonawcy (zał. nr 1), SIWZ (zał. nr 2).
§ 13
Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
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