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Część III Projekt umowy  

 

UMOWA Nr ………………./……………. 

 

Zawarta w dniu …………….…… w Bogatyni pomiędzy: 

1. Gminą Bogatynia , 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, NIP:615-18-10-987, REGON: 

230821517 w której treści odbiorcą jest :  

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia 

w imieniu którego działa Dyrektor – Patryk Stefaniak  

Zwana dalej w tekście umowy ,,Zamawiającym”, 

 

a 

2…………………………………………………………………………………………………

NIP………………………REGON……………..……,NR KRS………., 

w imieniu którego działa ………………………………………………………………………. 

zwany dalej w tekście umowy „Wykonawcą”,  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

art. 132,  przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ), strony zgodnie postanawiają: 

 

                                                                        §1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych: 

- w Sieniawce, przy Rolniczej 33 – w ilości szacunkowej 260 000 l.  

- w Bogatyni, przy ul. Kolejowej 4 – w ilości szacunkowej 33 000 l. 

2. Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy, określone w ust.1 stanowi przewidywane, 

szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy i nie jest wiążące dla 

Zamawiającego.  
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Minimalna jednorazowa ilość oleju opałowego, którą Zamawiający zobowiązuje się zakupić w 

ramach umowy wynosi: 

- dla kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 – od 10 000 litrów do 32 000 litrów. 

- dla kotłowni w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 -  od 3 000 litrów do 7 000 litrów. 

 

3. Minimalne (zgodne z polską Normą PN-C-96024:2001) warunki jakim musi odpowiadać 

dostarczany olej opałowy: 

 

            Właściwości                        Zakres 

Minimum Maksimum 

Gęstość w temperaturze 15°C (kg/m³)           -            860 

Wartość opałowa (MJ/kg)       42,6                - 

Temperatura zapłonu (°C)        56              - 

Lepkość kinetyczna w temperaturze 

20°C(mm²/s) 

          - 

  

          6,00 

Skład  frakcyjny: 

Do 250°C destyluje (%V/V) 

Do 350°C destyluje (%V/V) 

       85            65 

Temperatura płynięcia (°C)         -              -20 

Pozostałość przy koksowaniu  

z 10 % pozostałości 

        -              0,3 

Zawartość siarki (% m/m)         -              0,1 

Zawartość wody (mg/kg)         -              200 

Zawartość zanieczyszczeń stałych         -               24 

Pozostałość po spopieleniu  (%m/m)         -                 0,01 

Barwa         -          czerwona 
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4. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wystawione 

przez producenta świadectwo jakości, potwierdzające ww. właściwości fizyko-chemiczne jakie 

musi posiadać dostarczony olej. 

 

                                                                      §2 

1. Umowa obowiązuje od dnia ………………….do 31-12-2023 r.   z zastrzeżeniem ust.2 i 3. 

2. W przypadku, gdy należności z tytułu wykonania umowy osiągną kwotę, jaką Zamawiający 

zabezpieczył w swoim planie finansowym na realizację przedmiotu umowy, umowa ulega 

rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania przez Strony 

dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego  w trybie natychmiastowym  

w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających                    

z umowy. 

                                                                       §3  

1. Dostawa oleju opałowego odbędzie się jednorazowo, na wniosek Zamawiającego, 

określający ilość oleju opałowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do 

tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz                     

z drukarką, pompę ssąco – tłoczącą oraz wąż gumowy o długości minimum 20 metrów . 

3. Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym 

systemem sprzedażowy paliw opartym na m³ w temperaturze referencyjnej 15°C. 

4. Olej opałowy dostarczony będzie w dni robocze w godz. 7.00-14.00 do kotłowni wskazanej  

w § 1 ust.1 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy w terminie ……….. dni roboczych 

(Zapis uzależniony od oferty Wykonawcy) od zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego.  
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W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wystawione przez 

producenta świadectwo jakości, potwierdzające właściwości fizyko-chemiczne dostarczonego 

oleju , podane w §1 ust.3. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania w systemie SENT zgłoszeń przewozu oleju 

opałowego lekkiego, informujących o ich zamówieniu w zakresie w jakim ten towar został 

nabyty każdorazowo po  pisemnym wniosku Zgłaszającego. 

                                                                         §4 

1.  Wstępna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi: 

 

brutto…………………………………….złotych 

(słownie………………………………………………….) 

zgodnie z kol.7 złożonego przez Wykonawcę Formularza cenowego (załącznika nr 2 Część II 

SWZ); 

netto……………………………………..złotych (słownie 

…………………………………………………) 

 

stawka VAT……………..% 

 

VAT………………………………………..złotych  

(słownie……………………………………………….) 

 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane: 

- marża określona w kol. 2 Formularza cenowego jest wartością stałą w okresie obowiązywania 

umowy i wynosi netto………………zł. na litrze oleju 

- upust określony w kol. 2 Formularza cenowego jest wartością stałą w okresie obowiązywania 

umowy i wynosi netto………………zł. na litrze oleju. 

3. Za tankowanie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę stanowiącą 

iloczyn rzeczywistej ilości zatankowanego oleju i ceny 1 litra obowiązującej u producenta w 
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dniu tankowania odpowiednio powiększonej o marżę i pomniejszonej o upust Wykonawcy 

określoną(y) w ust.2. Otrzymana kwotę należy powiększyć o podatek od towarów i usług VAT. 

4. Kwota określona w ust.1 zawiera w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w szczególności opłaty, podatki i koszty transportu. 

 

                                                                     §5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT  z datą i miejscem sprzedaży 

oraz dostarczenia jej nie później niż w terminie 7 dni od zrealizowania dostawy oleju do 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Pocztowej 2 w Bogatyni. Wraz                      

z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie 

dostawy, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wykonawca jako nabywcę na fakturze VAT , wskazuje Gminę Bogatynia, 59-920 

Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, NIP:615-18-10-987  

Natomiast jako odbiorcę na fakturze VAT, wskazuje Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej,  ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia 

3. Zapłata za przedmiot zamówienia zastanie uregulowana przelewem w terminie ………….  

od daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na wskazany na 

fakturze rachunek bankowy. 

 

                                                                                 §6 

1.  Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych  

z niewykonania lub  nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

liczonego od wartości danego (cząstkowego) zamówienia  

b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – wysokości 15% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy; 
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c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu wystawionego przez producenta świadectwa 

jakości o którym mowa w §5 ust.4 niniejszej umowy w wysokość 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto , liczonego od wartości danego (cząstkowego) zamówienia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki  przyjęcia dostawy,  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto , 

liczonego od wartości zamówienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór 

powinien być wykonany  

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego- w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w §4 ust. 1 umowy,  z zastrzeżeniem art.145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa 

poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych 

szkód  oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego 

zobowiązania umowy przez stronę drugą. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która narusza postanowienia umowy,    w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

4. Strony w przypadku zwłoki w zapłacie kary umownej mogą dochodzić zapłaty na drodze 

sądowej . 

5. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przez Zamawiającego ilości 

odebranego oleju opałowego. 

                                                                             §7 

1. W przypadku niedostarczenia oleju opałowego w terminie 10 dni od zgłoszenia wniosku, 

Zamawiający dokona  zakupu oleju opałowego na koszt i  ryzyko Wykonawcy. 

2. W przypadku określonym w ust.1 , Zamawiający dokona potrącenia wynagrodzenia  

z tytułu zakupu oleju opałowego przysługującego Wykonawcy za kolejne dostawy.  

W pozostałych przypadkach wystawione zostanie wezwanie do zapłaty. 

                                                                            §8 
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Oprócz wypadków wymienionych w księdze  III tytule XV Kodeksu cywilnego stronom 

przysługuje  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży                        

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może  nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy oleju opałowego, jeżeli 

Wykonawca wraz z dostawą nie dostarczy świadectwa jakości, o którym mowa w § 3 ust. 5 

niniejszej umowy. 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.                                                    

§9 

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Załącznik:    

- klauzula RODO  

   Wykonawca                                                                                                      Zamawiający  

………………………                                                                           …………………........ 
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Załącznik nr 1 do umowy  

 

Klauzula informacyjna  

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 

Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Bogatyni, ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 

68 411 40 00. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f 

Rozporządzenia oraz udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą lub jego opiekuna 

prawnego w celu realizacji zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Bogatyni. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione  

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż 

okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych  

z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji 

niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich 

poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 

danych, a także - w przypadkach przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych 

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; wniesienia 

skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest 

dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, 

będzie brak możliwości korzystania z usług wykonywanych przez Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w wyniku niemożności podpisania Umowy. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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