Miasto i Gmina
Łasin

Załącznik Nr 7 do SIWZ

IBG.271.9.2019.PN

IBG.271.9.2020.PN
na „Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych
i budynku pogimnazjalnego na terenie Miasta i Gminy Łasin
w okresie od 1 października 2020 roku
do 30 września 2021 roku.”
na „Dostawy oleju opałowego do szkół

-ProjektUMOWA
zawarta w dniu ……………………2020 roku pomiędzy:
Miastem i Gminą Łasin, ul. Radzyńska 2, 86 – 320 Łasin, NIP 876-22-46-666, REGON
871118649,
reprezentowaną przez:
Rafała Kobylskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
przy kontrasygnacie
Edyty Zientarskiej – Skarbnika Miasta i Gminy,
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
(zapis w dotyczący firmy figurującej w KRS)
a,
……………………………………………………., z siedzibą ……………………………,
wpisaną/nym, do ………………. prowadzonego przez …………………. pod numerem
……………………., REGON …………, NIP ,
reprezentowaną/ym przez:
1. …………….. – ……………………,
2. ……………... – …………………….,
zwanym/ą w dalszej części Wykonawcą.
(zapis w przypadku firmy wpisanej do CEiDG)
a,
……………………….., prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą
………………………., z siedzibą …………….., ………………, NIP ……….., Regon
…………….,
zwanym/ą dalej Wykonawcą.
(zapis w przypadku Konsorcjum)
a,
następującymi firmami działającymi jako Konsorcjum, powołane w celu wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego:
1. ………………………… - Lider Konsorcjum,
z siedzibą ………………………….. NIP …………….., Regon ……………,
2. ………………………… - Partner Konsorcjum,
z siedzibą …………………………. NIP ………………, Regon ……………,
reprezentowanymi przez:
……………………………. – Pełnomocnika Konsorcjum, ustawowego w myśl art. 23 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Strona 1 z 5

Miasto i Gmina
Łasin

zwaną/nymi w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy,
złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), strony
ustalają co następuje:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczanie oleju opałowego do szkół podstawowych
i budynku pogimnazjalnego na terenie gminy Łasin w ilości szacunkowej ok. 85.000 litrów,
zgodnie z kryteriami oraz parametrami technicznymi podanymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do umowy,
na zasadach określonych w §2.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznego dostarczania oleju opałowego (zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy) do szkół podstawowych i budynku
pogimnazjalnego na terenie Miasta i Gminy Łasin w terminie od 1 października 2020 roku
do 30 września 2021 roku.
2. Termin dostaw oleju – dostawa następować będzie w ciągu trzech dni roboczych
od zawiadomienia Wykonawcy faksem lub mailem oraz podania przez Wykonawcę
faxem lub mailem ceny 1 litra oleju opałowego danej dostawy w dniu złożenia
zamówienia oraz podania terminu dostawy. Podana przez Wykonawcę i zatwierdzona
przez Zamawiającego cena z dnia zamówienia jest ceną zakupu i nie może ulec zmianie.
Dostawa winna być realizowana w godzinach od 8:00 do 14:00.
§3
1. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu dostawy nastąpi w niżej wymienionych miejscach,
wg wskazań Zamawiającego:
1) Szkoła Podstawowa w Szonowie,
2) Szkoła Podstawowa w Wydrznie,
3) Szkoła Podstawowa w Zawdzie,
4) Budynek pogimnazjalny w Jankowicach.
2. Koszty dowozu oleju opałowego ponosi Wykonawca.
§4
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić, z zastrzeżeniem §5, za przedmiot dostawy cenę
w sposób określony w ofercie w wysokości ……….. zł brutto za jeden litr, w terminie 14 dni
od daty doręczenia faktury za daną dostawę. Maksymalne całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy nie może przekroczyć wraz z podatkiem VAT …………………….……… zł
(słownie: …………………………………..………00/100) i może ulec zmniejszeniu
w zależności od potrzeb Zamawiającego, związanych z warunkami atmosferycznymi.
§5
1. Marża określona przez Wykonawcę w ofercie wynosi …. zł, jest stała i nie może ulec
zmianie w czasie realizacji umowy.
2. Upust określony przez Wykonawcę w ofercie wynosi …. zł, jest stały i nie może ulec
zmianie w czasie realizacji umowy.
3. Zmianie może ulegać tylko udokumentowana przez Wykonawcę cena zakupu netto 1 litra
oleju opałowego w rafinerii.
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4. Podstawę do wystawienia faktur za daną partię oleju opałowego będą stanowiły druki WZ
podpisane przez upoważnioną osobę. Druki WZ będą jednocześnie pokwitowaniem ilości
dostarczonego oleju.
5. Faktury i druki WZ wystawiane winny być na poszczególne szkoły wg wzoru:
a) Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, NIP 876-22-46-666 z dopiskiem
w treści dokumentu „Szkoła Podstawowa w Szonowie”;
b) Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, NIP 876-22-46-666 z dopiskiem
w treści dokumentu „Szkoła Podstawowa w Wydrznie”;
c) Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, NIP 876-22-46-666 z dopiskiem
w treści dokumentu „Szkoła Podstawowa w Zawdzie”;
d) Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, NIP 876-22-46-666 z dopiskiem
w treści dokumentu „Budynek pogimnazjalny w Jankowicach”.
6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z postanowień ust. 3 Zamawiający może
odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu
pierwszym, stanowi odstąpienie z powodów zawinionych przez Wykonawcę.
7. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnia
9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wykonawca natomiast, nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.
8. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę
trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia atestu, świadectwa lub certyfikatu jakości
surowca do każdej partii oleju, jako załącznika do faktur. Zamawiający w obecności
Wykonawcy ma prawo pobierać próbki dostarczonego oleju i zabezpieczyć je.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli każdej partii oleju przez
odpowiednie jednostki badawcze.
2. W przypadku stwierdzenia parametrów spalania niezgodnych z wymaganiami
określonymi w SIWZ, koszt badania pokrywa Wykonawca.
§8
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości.
2. Termin gwarancji jakości wynosi 2 miesiące, licząc od dnia kiedy przedmiot dostawy
został Zamawiającemu wydany.
§9
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów
oraz w następującej wysokości:
1) 2% wartości danej partii oleju za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu,
o którym mowa w §2 ust. 2,
2) 20% wartości danej partii oleju nieposiadającej właściwości wynikających z atestu,
3) 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §4 z tytułu odstąpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez drugą stronę.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za straty wynikłe z udokumentowanego uszkodzenia
urządzeń kotłowni w wyniku dostarczenia przez Wykonawcę oleju opałowego o jakości
niezgodnej ze SIWZ w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Dwukrotna dostawa oleju opałowego nieposiadającego właściwości wynikających z atestu
uzasadnia odstąpienie Zamawiającego od umowy i zastosowanie konsekwencji
wynikających z ust. 1 pkt 3.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 %
wartości umownej brutto, co stanowi kwotę: …………………… zł (słownie: …………)
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………………
3. Zabezpieczenie gwarantujące należyte wykonanie umowy zostanie w całości zwrócone,
zgodnie art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że zaistnieje podstawa
do naliczania kar umownych.
§ 11
Do kontaktów i składania zamówień oleju opałowego Zamawiający upoważnia panią Marię
Ewertowską – Kierownika Oświaty, Kultury i Sportu tel. 56 466 50 43 wew. 37, fax 56 466
50 46, mail: maria.ewertowska@lasin.pl
§ 12
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w zakresie
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy - z powodu wystąpienia siły wyższej,
tj. zdarzenia pochodzącego z zewnątrz, którego skutków nie dało się przewidzieć ani zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności.
§13
1. 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 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane, pod rygorem
nieważności, wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez strony umowy.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową i ustawą Prawo zamówień publicznych
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do umowy

IBG.271.9.2020.PN

z dnia ………………………….. 2020 roku
na „Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych
i budynku pogimnazjalnego na terenie Miasta i Gminy Łasin
w okresie od 1 października 2020 roku
do 30 września 2021 roku.”

Przedmiotem dostaw jest olej opałowy w ilości szacunkowej ok. 85.000 litrów, który winien posiadać
wybrane cechy i parametry:
Wartość

Wartość

min.

max.

3

4

-

860

56

-

°C

-

6

mm2/s

- do temp. 250°C destyluje

-

65

% V/V

- do temp. 350°C destyluje

85

-

%V/V

5

Zawartość siarki

-

0,10

%m/m

6

Zawartość wody

-

200

mg/kg

7

Wartość opałowa

42,6

-

MJ/kg

8

Zawartość zanieczyszczeń stałych

-

24

mg/kg

9

Pozostałość po spopieleniu

-

0,01

%m/m

10

Temperatura płynięcia

-

-20

-

0,30

Lp.

Wymagania

1

2

1

Gęstość w temperaturze 15°C

2

Temperatura zapłonu

3

Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C

Jednostka
5

kg/m3

Skład frakcyjny:
4

°C

Pozostałość po koksowaniu
11

(z 10% pozostałości destylacyjnej)
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