UMOWA NR 1/2018
zawarta w Szydłowcu w dniu ….2018 pomiędzy:

Gminą Szydłowiec - Zespołem Edukacji i Finansów Oświaty, reprezentowaną przez:
p.o. Dyrektora – Jednostki Budżetowej Gminy „Zespół Edukacji i Finansów Oświaty” w Szydłowcu ul.
Staszica 3a Panią Anetą Furmańską zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
…………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ………………………… – prezesa firmy
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz wybranej oferty będącej integralną częścią
umowy, została zawarta umowa następującej treści
§ 1.
Zamawiający zleca a dostawca przyjmuje do wykonania dostawę oleju opałowego do budynków szkół
w miejscowościach: Majdów, Sadek, Wysoka Gmina Szydłowiec o parametrach:
-

zawartość siarki
wartość opałowa
temperatura płynięcia
zawartość zanieczyszczeń stałych
zawartość wody
barwa

do 0,1%
42,6 MJ/kg
nie wyższa niż -20oC
24 mg/kg
200 mg/kg
czerwona

§ 2.
1.
2.

3.
4.

5.

Na przedmiot umowy, określony w § 1, składają się sukcesywne dostawy oleju opałowego
w ilości planowej 100 000 litrów.
Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowy i będzie dostosowana do
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją - 20% ilości zamówienia. Zamawiający może
dokonać zamówień na łączną ilość do 20% mniejszą od planowanej, a Wykonawcy z tego tytułu
nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia
oraz wyładunek.
Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem
zgłaszanym przez zarządców poszczególnych obiektów po dokonaniu zgłoszenia
telefonicznego.
W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na
podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa
legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika
zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego.

§ 3.
1. Dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty zgłoszenia przez
placówkę zapotrzebowania zawierającego ilość oleju i miejsce jego dostarczenia.
2. Dostawy oleju opałowego będą następowały sukcesywnie do poszczególnych obiektów
w terminach i ilościach wg zapotrzebowania.
3. Dostawy do placówek objętych zamówieniem nie będą łączone, każda placówka zamawia opał
indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami, mogą jednak wystąpić sytuacje zamówienia
opału w tym samym czasie przez więcej niż jedną placówkę.
4. Zamówienia będą przekazywane telefonicznie pod numer ………….. a Wykonawca zapewnia iż
będzie on dostępny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.
5. Do biegu terminu nie wlicza się dnia zgłoszenia.
6. Dostawy będą wykonywane w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 15.00. Jeżeli termin upływa
w dniu ustawowo wolnym od pracy lub sobotę to Wykonawca dostarczy olej w dniu roboczym
następującym po tym dniu.
7. Samochody dostawcze Wykonawcy posiadać będą przepływomierze paliwa z ważnym
świadectwem legalizacji. Ilość paliwa wskazana na przepływomierzu będzie ilością dostarczoną
do Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej dostawy aktualną na dzień dostawy cenę
producenta ogłoszoną na stronie internetowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
9. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo udostępnić aktualne świadectwo jakości oleju.
§ 4.
Umowę zawiera się na okres – sezon grzewczy od 2018/2019
tj. 30 września 2018r. do 30 kwietnia 2019r.
§ 5.
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości dostarczonego oleju opałowego
i ceny za 1 litr w kwocie brutto wynoszącej: ……… zł (słownie).
2. Wskazana w pkt 1 cena może ulec zmianie w przypadku zmiany cen u producenta w dniu
rzeczywistej dostawy. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować zmiany/ę ceny producenta
poprzez złożenie wydruku ze strony internetowej producenta potwierdzającego jej wysokość.
Zmiany/a ceny za 1 litr oleju opałowego następuje proporcjonalnie do zmiany ceny producenta
w odniesieniu do ostatniej dostawy.
3. W cenie oleju określonej w pkt 1 zawierają się wszystkie koszty związane z jego transportem
i rozładunkiem.
4. Wartość poszczególnych dostaw obliczona będzie w cenach jednostkowych netto producenta oleju,
aktualnych na dzień dostawy, pomniejszonych o rabat, powiększonych o marżę Wykonawcy oraz
powiększonych o należny podatek VAT (23%).
5. Marża określona przez Wykonawcę wynosi ……. zł/1 litr brutto i jest stała przez cały okres realizacji
zamówienia.
6. Rabat określony przez Wykonawcę wynosi …….. zł/1 litr brutto i jest stały przez cały okres realizacji
zamówienia.
§ 6.
1. Strony ustalają, że rozliczenia za dostarczony olej opałowy nastąpi, na podstawie faktur za
wykonane i odebrane partie dostaw.
2. Podstawą do wystawienia faktur będzie dokument potwierdzający odbiór poszczególnych partii
dostaw podpisanych przez osoby upoważnione.

3. Należność za dostawę oparta na wystawionej fakturze, zostanie zapłacona przelewem na konto
Wykonawcy w …………………………….. w terminie …… dni od dnia otrzymania faktury.

4. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Gmina Szydłowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
NIP: 799-19-13-158
Odbiorca/płatnik: - placówka do której dostarczono olej opałowy (j.n):
- Publiczna Szkoła Podstawowa
im. biskupa Jana Chrapka w Majdowie,
Majdów 30, 26-500 Szydłowiec;
- Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Janusza Kusocińskiego w Sadku,
Sadek 170, 26-500 Szydłowiec;
- Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej
Wysoka 37, 26-500 Szydłowiec
§ 7.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli każdorazowej dostawy paliwa przez
odpowiednie jednostki badawcze.
2. W przypadku stwierdzenia złych parametrów spalania, koszty badania pokrywa Wykonawca.
§ 8.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
w wysokości 10% wartości umowy netto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,,
b)
w wysokości 0,2 % wartości netto zamawianej partii w przypadku nie dostarczenia
w terminie oleju opałowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy w razie
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 9.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§ 10.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie. Z uprawnienia do odstąpienia Zamawiający może skorzystać
w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności
stanowiącej podstawę odstąpienia.
§ 11.
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
§ 13.
Ewentualne spory mogące powstać między stronami, strony w pierwszej kolejności rozstrzygać będą
polubownie, a w braku porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego
dla Zamawiającego.
§ 14.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.
§ 15.
1. Dane osobowe w Zespole Edukacji i Finansów oświaty w Szydłowcu przetwarzane są zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych, dalej jako „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Edukacji i Finansów Oświaty
w Szydłowcu jest Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec,
ul. Staszica 3a.
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu,
26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3a, jest Pani Ilona Głogowska – Kowalczyk, e-mail:
kancelaria.odo@gmail.com
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa 100 000 litrów
oleju opałowego do szkół w miejscowościach Majdów, Sadek, Wysoka gmina Szydłowiec
w sezonie grzewczym 2018/2019”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz
w związku z realizacją w/w zadania.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku- Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”.
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