Załącznik nr 7
Znak sprawy: KC/1/2018/ZOPO

U M O W A nr …./2018/ZOPO
o dostawy oleju opałowego lekkiego
do kotłowni olejowych szkół na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
zawarta w dniu ……………. w Ostrzeszowie, pomiędzy:
Zakładem Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 31,
63-500 Ostrzeszów, NIP: 622-18-45-897
zwanym w dalszej treści „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Mariana Grzegorka – dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
2. Zofię Muchę – głównego księgowego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
a firmą:
…………………………………………..………...................... z siedzibą …………..
NIP ……………………………………………..
reprezentowaną przez:
,
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
W wyniku wyboru pisemnej oferty Wykonawcy z dnia ........................................ złożonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do
kotłowni olejowych szkół na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów” znak sprawy: KC/1/2018/ZOPO
przeprowadzonym w trybie kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
§ 1. Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawy oleju
opałowego lekkiego w łącznej szacunkowej ilości 40.000 litrów wraz z dowozem
i rozładunkiem do zbiorników kotłowni w szkołach na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Dostawa dotyczy zaopatrzenia w olej opałowy dwóch kotłowni znajdujących się (pierwsza)
w budynku Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej i (druga) w budynku Szkoły
Podstawowej w Siedlikowie.
2. Dostawy oleju opałowego realizowane będą cyklicznie wg zapotrzebowania szkół poprzez
tankowania bezpośrednio z pojazdu – autocysterny.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy o następujących parametrach:
1. Gęstość w temperaturze 15°C max. 860 kg/m³
2. Wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
3. Temperatura zapłonu min. 56°C
4. Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C max. 6,00 mm²/s
5. SKŁAD FRAKCYJNY
5.1. do temperatury 250°C, destyluje nie więcej niż 65% V/V
5.2. do temperatury 350°C, destyluje nie więcej niż 85% V/V
6. Temperatura płynięcia max. - 20°C
7. Pozostałość po koksowaniu 10% pozostałości destylacyjnej max. 0,3% m/m
8. Zawartość siarki max. 0,1% m/m
9. Zawartość wody max. 200 mg/kg
10. Zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg
11. Pozostałość po spopieleniu max. 0,01% m/m
12. Barwa czerwona

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy spełniający pozostałe wymagania
jakościowe dla oleju opałowego lekkiego, określone w obowiązujących przepisach,
a w przypadku zmiany obowiązujących obecnie unormowań wymagania określone
w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy.
5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość korzystania z czasowych lub okresowych
promocji związanych z zakupem oleju opałowego, wprowadzonych przez producenta lub
Wykonawcę.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
§ 2. Sposób wykonania umowy
1. Przedmiot umowy dostarczany będzie pojazdami przeznaczonymi do przewozu oleju
opałowego wyposażonymi w legalizowane urządzenia pomiarowe do odmierzania ilości
wydanego oleju (przepływomierze).
2. Przedmiot umowy każdorazowo dostarczany będzie w ilościach określonych przez
Zamawiającego w zamówieniach składanych telefonicznie na nr …………..………… lub za
pośrednictwem e-maila …………….……….……
3. Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 14:00
4. Dostawy zostaną zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili złożenia
zamówienia.
5. Maksymalna jednorazowa ilość dowozu: 15.000 litrów.
6. Minimalna jednorazowa ilość dowozu: 2.000 litrów.
7. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu świadectwo
jakości (orzeczenie laboratoryjne) na dostarczony produkt, potwierdzające zgodność paliwa
z obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej
i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.
§ 3. Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji umowy:
a) od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. .....................................
b) do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy:
a) kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej, zlokalizowana
we wsi Szklarka Przygodzicka nr 53a, 63-500 Ostrzeszów, gmina Ostrzeszów,
pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie.
b) kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Siedlikowie, zlokalizowana we wsi
Siedlików nr 53a, 63-500 Ostrzeszów, gmina Ostrzeszów, pow. ostrzeszowski,
woj. wielkopolskie.
§ 4. Wynagrodzenie

1. Wartość zamówienia na dzień podpisania umowy jest zgodna z ceną ofertową przedstawioną
w Formularzu Ofertowym (pkt 1 - cena brutto) i Formularzu Cenowym (kol. 7 – cena brutto)
i odpowiada cenie ofertowej wykonania zamówienia brutto zaoferowanej przez Wykonawcę
i wynosi: ………………………zł (słownie: ……………………..…...………….………………)
w tym:
cena netto ………..………. zł (słownie:…………….............……..…….………..……)
wartość podatku VAT (wg …….. % stawki) w kwocie ……………..….…….. zł (słownie:
………………………………………………………….……………….....).
2. Podstawę obliczenia wynagrodzenia po dostawie każdej partii oleju opałowego stanowić
będzie:
1) ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C, zgodna
z dowodem wydania z bazy paliw,

2) cena jednostkowa za 1 litr oleju opałowego odpowiadająca cenie hurtowej netto 1 litra oleju
opałowego z dnia dostawy (publikowanej na oficjalnej stronie internetowej Producenta
..........................................), powiększonej o stałą marżę w wysokości ………….
zł/litr*/pomniejszonej o stały upust w wysokości …………… zł/litr*. (*odpowiednio do
złożonej oferty).
3. Zamawiający zapłaci za każdą dostawę kwotę wynikającą z iloczynu ilości dostarczonego oleju
opałowego i ceny jednostkowej ustalonej w sposób określony w ust. 2 pkt. 2) powiększoną o
należny podatek VAT …..%.
4. Zaoferowana marża/upust Wykonawcy od ceny hurtowej 1 litra oleju opałowego Producenta
………………………………………. w wysokości …………. zł/litr nie ulegnie zmianie przez cały
okres realizacji umowy.
5. Wydruk ceny hurtowej oleju opałowego z dnia dostawy publikowany na oficjalnej stronie
internetowej producenta dołączony będzie każdorazowo do faktury za dostarczony olej.
6. Zamawiający nie przewiduje przedpłat, względnie zaliczek, na poczet realizacji przedmiotu
zamówienia.
7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się
z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonywania przez niego przedmiotu umowy
bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
8. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywać się, zgodnie z ofertą Wykonawcy,
w formie bezgotówkowej – przelewem płatnym przez Zamawiającego w terminie nie krótszym
niż 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, każdorazowo po dostawie.
9. Należność za zakupioną ilość paliw przekazywana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.
10. Fakturę należy wystawiać wg poniższych zaleceń na nabywcę i odbiorcę:
Nabywca:
Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, NIP 514-02-57-776
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa w Siedlikowie
Siedlików 58d, 63-500 Ostrzeszów
lub
Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej
Szklarka Przygodzicka 53a, 63-500 Ostrzeszów
W opisie faktury należy wyszczególnić ilość dostarczonego oleju opałowego.
Regulacja dotycząca zasad wystawiania faktur została określona w Zarządzeniu nr 121/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania Procedury rozliczenia podatku VAT w ramach centralizacji rozliczeń podatkowych
Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Zarządzenie wydano w związku z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawie C276/14 i koniecznością implementacji prawa unijnego do prawa krajowego.
§ 5. Kary umowne
1. Obowiązującą formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
mogą być kary umowne.
2. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający
będzie mógł naliczyć kary umowne w przypadku:
– odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %
maksymalnej całkowitej ceny wykonania zamówienia brutto zaoferowanej przez
Wykonawcę.
– nie wykonania dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 4 z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 2 % wartości brutto zamówionej ilości oleju opałowego.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

4. Wykonawca będzie mógł naliczyć Zamawiającemu następujące kary:
– za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,14 % wynagrodzenia określonego fakturą, za
każdy dzień zwłoki,
– za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przypadku
określonego w § 6 pkt. 2 lit. b), w wysokości 2 % maksymalnej całkowitej ceny wykonania
zamówienia brutto zaoferowanej przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez
Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary.
6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§ 6. Odstąpienie od umowy
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Wykonawcy gdy:
 Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania zwleka
z zapłatą dłużej niż 1 m-c licząc od terminu ustalonego w umowie,
2) Zamawiającemu gdy:
a) Wykonawca nie realizuje zamówionej dostawy mimo wezwań Zamawiającego przez okres
dłuższy niż 7 dni.
b) W razie wystąpienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 7. Zmiany umowy
Zmiany, o których mowa w ust. 1, dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i
zgody obu stron pod rygorem nieważności.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Umowa zawarta zostaje zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.
2. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
4. Integralną częścią umowy są lub będą:
a) Oferta Wykonawcy z dnia ........................
b) Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami.
Zamawiający:

....................................................

....................................................

Wykonawca:

...................................................

