
Numer referencyjny:  SE.27.10.2018     Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

1 

 

 

UMOWA NA DOSTAWĘ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO 

 

W dniu  _______________ 2018 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: 

Województwem Kujawsko-Pomorskim, Pl. Teatralny 2,87-100 Toruń, NIP 9561969536  reprezentowanym przez 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w imieniu, którego działa 

Mariusz Klimczewski – dyrektor, z kontrasygnatą Głównego Księgowego- Ireny Kaczmarek 

(korespondencja na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy  

ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz) 

zwanym „Zamawiającym”,  

a 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

NIP  ____________________       REGON ______________________     KRS __________________________ 

reprezentowaną/ym  przez: 

_________________________________________________________________________________________ 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą", wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia 

publicznego (sprawa SE.27.10.2018), została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 70 000 litrów w sezonie 

grzewczym 2018/2019. 

2. Zamawiana łączna ilość oleju stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie i może ulec zmianie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania 

szacunkowego określonego w SIWZ w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu np. 

niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia 

zamówienia. 

3. Dostawy oleju dokonywane będą partiami do następujących kotłowni olejowych:  

3.1.Kotłownia Internatu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, 

ul. Opławiec 160, 85-469 Bydgoszcz - ok. 60 000 litrów; 

3.2.Kotłownia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy (szkoła),  

ul. Rajska 1, 85-485  Bydgoszcz - ok. 10 000 litrów. 

Dostawy oleju do kotłowni z pkt. 3.1. i 3.2. mogą być dokonywane łącznie lub odrębnie – zgodnie ze złożonym 

zamówieniem. 

§ 2 

1. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 21.06.2019 r. 

2. Poszczególne dostawy oleju będą realizowane po każdorazowym jednostkowym zamówieniu Zamawiającego w terminie          

dwóch dni od daty otrzymania zamówienia, w ilości określonej przez Zamawiającego w zamówieniu. Zamówienia 

dokonywane będą telefonicznie na numer tel. ___________________________ , wysyłane do Wykonawcy pisemnie, za 
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pośrednictwem faksu na numer faksu Wykonawcy ________________ lub e-mail’em na adres 

______________________________. 

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia: telefonicznie/faksem lub e-mail na adres:  

2.1. Internat Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy:  

52 327 75 35, internat@oodz.bydgoszcz.pl; 

2.2.Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy,  

52 327 73 46/faks 52 340 26 26, oodz@onet.pl 

3. Wykonawca zrealizuje dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00. 

§ 3 

1. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru 

ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do 

zbiorników. 

2. Przekazanie przez Wykonawcę każdej dostawy oleju opalowego lekkiego odbędzie się bezpośrednio po jego dostawie na 

podstawie: 

1) stanu faktycznego zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację, zainstalowanych na 

jednostkach dostawczych Wykonawcy, 

2) dowodu wydania i atestu potwierdzającego spełnienie wymagań jakościowych dostarczonego oleju. 

3. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do przyjęcia oleju opałowego lekkiego, zwanymi dalej 

„Przyjmującymi" są:  

3.1. Mariola Tomaszewicz – Kierownik Internatu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Bydgoszczy, 

3.2.Arleta Cackowska – Kierownik gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Bydgoszczy, 

lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie do przyjęcia oleju opałowego lekkiego, wystawione przez Dyrektora 

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. 

4. Za dostarczony olej opałowy lekki Wykonawca wystawiał będzie faktury w oparciu o pisemny dowód wydania 

ilościowego towaru.   

5. Faktury należy wystawiać odrębnie, zgodnie z miejscem dostawy (§ 1 ust. 3 umowy)  i  zgodnie  

z danymi wskazanymi w § 8 ust. 2. 

§ 4 

Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju opalowego lekkiego jest litr. Rozliczenie następować będzie                    

z dokładnością do jednego litra. Przyjęta jednostka stosowana będzie we wszystkich dokumentach związanych z niniejszą 

umową.  

§ 5 

1.Dostarczony olej opałowy lekki musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011  

i posiadać następujące parametry: 

a) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg; 

b) gęstość w temp. 15˚C max. 860 kg/m3; 

c) temperatura zapłonu  min. 56˚C ; 

d) lepkość kinematyczna w temp. 20˚C max. 6,00mm2/s; 

e) skład frakcyjny: do 250˚C destyluje max. 65% (V/V), do 350˚C destyluje min. 85%(V/V); 
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f) temperatura płynięcia max. -20˚C ; 

g) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3% (m/m); 

h) pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m); 

i) zawartość siarki max. 0,1% (m/m); 

j) zawartość  wody max. 200 mg/kg; 

k) zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; 

l) barwa czerwona. 

2. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne świadectwo jakości na 

dostarczany olej opałowy lekki  i  aktualną legalizację przepływomierza potwierdzoną przez Urząd Miar.  

3. Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 pkt. 1 i 2 uprawnia Zamawiającego do odmowy 

przyjęcia towaru i zapłaty wynagrodzenia. Powyższe nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji dostawy. 

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przyjmującego Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy oleju przez 

właściwego rzeczoznawcę. 

5. W przypadku wykazania w ekspertyzie, iż kaloryczność oleju opałowego lekkiego jest niezgodna z umową koszty 

ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

6. W przypadku dostawy dotkniętej wadą ilościową albo niezgodnej z treścią umowy, Zamawiający niezwłocznie po 

podjęciu wiadomości o wadliwej dostawie, wezwie Wykonawcę do usunięcia wady, przy czym skutki wadliwej dostawy 

traktowane będą jak skutki opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy i stosowane do nich będą kary przewidziane w § 11. 

7. W przypadku dostawy dotkniętej wadą jakościową Zamawiający powstrzyma się od wykorzystania oleju opałowego 

lekkiego do czasu otrzymania ekspertyzy. W przypadku gdy ekspertyza okaże się niekorzystna dla Wykonawcy będzie on 

zmuszony wymienić olej opałowy lekki, przy czym termin dostawy liczony będzie od dnia dostawy oleju zamiennego. 

Skutki opóźnienia w dostawie określone są w § 11. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu 

zamówienia. 

§ 6 

1. Wartość netto umowy w dniu jej podpisania wynosi ____________________zł (słownie złotych:____________) 

Wartość brutto umowy w dniu jej podpisania wynosi _____________________________________zł (słownie złotych:

 _______________________________________________________________) w tym VAT. 

2. Cena sprzedaży netto podana w ofercie (cena producenta netto ±wskaźnik kalkulacji ceny tj upust): 

_______________________________________________________ ____________ zł / 1 000 litrów. 

3. Cena producenta netto oleju opałowego lekkiego  (nazwa producenta________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________) 

z dnia 04.09.2018 r. wynosi  __________ zł / 1 000 litrów. 

4. Wskaźnik kalkulacji ceny (upust) -___________________zł / 1 000 litrów. 
 

5. Wielkość wskaźnika kalkulacji ceny, o którym mowa w ust. 4, jest stała i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

6. Cena sprzedaży brutto wynikająca z oferty (cena sprzedaży netto + podatek VAT ): __ _zł / 1 000 litrów. 

7. Cena sprzedaży podana w ofercie przetargowej obowiązuje przy pierwszej dostawie.   

8. Cena oferty  brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. W cenie tej ujęto wszystkie opłaty  

i podatki, które poniesie Zamawiający oraz uwzględniono wszystkie koszty Wykonawcy  (w tym koszty transportu  

do magazynu Zamawiającego wraz z wyładunkiem) oraz jego zysk. 
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§ 7 

1. Zmiana ceny sprzedaży oleju opałowego lekkiego może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany ceny opałowego 

lekkiego przez producenta, o której mowa w § 6 ust. 3 bądź zmiany obowiązujących stawek podatku VAT.  

2. W przypadku zmiany ceny jednostkowej oleju przez producenta, nowa cena sprzedaży 

będzie obliczana w następujący sposób: 

C = A ± B       D= C+ Podatek VAT  

A - nowa cena jednostkowa netto producenta obliczona na podstawie ceny podanej na stronie internetowej producenta  

w dniu dostawy zamówienia 

B - wskaźnik kalkulacji ceny, określony w § 6 ust. 4  

C - nowa cena jednostkowa sprzedaży netto  

D- nowa cena jednostkowa sprzedaży brutto 

3. Podstawą do zmiany ceny będzie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę dokument (wydruk ze strony 

internetowej producenta oleju: (np. Orlen/Lotos), wynikający z oferty Wykonawcy) z dnia dostawy oleju do 

Zamawiającego, stwierdzający zmianę cen producenta oleju. Przez dzień dostawy oleju do Zamawiającego rozumie 

się dzień faktycznej dostawy do miejsc dostawy, o których mowa w §1 ust.3 umowy. Natomiast w przypadku, gdy  

w dniu dostawy cena nie ulegnie zmianie, to wówczas stosuje się cenę poprzedzającą ten dzień.  

4.Zmiana postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia zmiany obowiązujących stawek podatku VAT wymaga 

sporządzenia aneksu w formie pisemnej. 

5. W przypadku zmiany cen jednostkowych producenta lub zmiany obowiązujących stawek podatku VAT odpowiednio 

zmianie ulegnie wartość umowy określona w § 6 ust. 1. 

§ 8 

1. Zapłata za dostawy przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego). 

2. Fakturę należy wystawiać w sposób następujący: 

Nabywca: 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Plac Teatralny 2 

87 – 100 Toruń 

NIP 9561969536 

 

Płatnik (odbiorca faktury): 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy  

ul. Rajska 1 

85 – 485 Bydgoszcz  

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Podstawą zapłaty faktury za zrealizowaną dostawę oleju opałowego lekkiego jest: dowód dostawy, świadectwo jakości, 

sposób  ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży 1litra oleju, wskazany w § 7 ust.3. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
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§ 9 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia płatności, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu określonego w § 8 ust. 1. 

§ 10 

1. Osobą do kontaktu i pełniącą nadzór nad realizacją umowy, ze strony Wykonawcy będzie:  

a) p._________________________________________tel. ______________________________  

b) p._________________________________________tel. ______________________________  

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie: 

a) Mariola Tomaszewicz – Kierownik Internatu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Bydgoszczy; 

b) Arleta Cackowska – Kierownik gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Bydgoszczy. 

Zmiana osób, określonych w ust. 1 i 2, następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony i nie wymaga aneksu do 

umowy. 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w razie opóźnienia w dostawie (za każdą dostawę), w wysokości 

500,00 zł. za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu dostawy określonego w § 2 ust. 2. 

2. Zapłata kary umownej za nieterminowe wykonanie dostawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej 

za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej        

w § 6 ust. 1. 

4. Naliczone kary zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury lub 

zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

5. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, oprócz kary, 

Zamawiający może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

§ 12 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do 

zmiany sposobu wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 dni. 

2. 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 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

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

§ 13  

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców. 

§ 14 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu  

w następujących przypadkach: 
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1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, 

2) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

3) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy zgodnie ze siwz.;  

4)  zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Pzp; 

5) określonych w SIWZ. 

§15 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. Przeniesienie wierzytelności bez zgody stanowi ciężkie naruszenie warunków umowy. 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 17 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach,  dwa  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§19 

Integralną częścią umowy są: 

a) SIWZ; 

b)  oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


