Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Sośnicowice

Załącznik 6 – Formularz postanowień umowy

U M O W A Nr P1/2019
zawarta w Sośnicowicach w dniu ………………………….
pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym Oddział Sośnicowice,
44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, NIP 777-00-02-702, REGON 000080217-00036
zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez :
dr Tomasza Stobieckiego – Kierownika Oddziału,
a
...........................................................................................................................................................,
zwanym dalej “ Wykonawcą” reprezentowanym przez :
.............................................................................................................................................................
Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne
na „Dostawę oleju opałowego lekkiego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
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2.

1.
2.

1.
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3.
a)
b)
c)
4.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na sukcesywnej
dostawie oleju opałowego lekkiego w łącznej ilości do 200 m3, odpowiadającego wymogom normy
PN–C–96024:L1.
Zamawiający oświadcza, że nabywany olej, stanowiący przedmiot umowy, przeznaczony jest do
celów opałowych. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o
przeznaczeniu oleju do celów opałowych, każdorazowo przy dostawie oleju, najpóźniej w dniu
dostawy, na formularzu dostarczonym przez Wykonawcę.
§2
Termin realizacji umowy: do dnia 31.05.2021.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, w dni robocze
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wielkość jednorazowej
dostawy: 10 do 20 m3 oleju, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
§3
Cenę za dostawę oleju opałowego ustalono w oparciu o złożoną ofertę do przetargu
nieograniczonego tj. …........…..….. zł (słownie: ...................................................................................)
netto za 1 m3 przy hurtowej cenie odniesienia netto Oleju Napędowego Grzewczego EKOTERM
PLUS opublikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN www.orlen.pl w dniu 03.09.2019 r.,
wynoszącej 2606,00 zł za 1 m3. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT obliczony według
stawki VAT obowiązującej w dniu dostawy oleju.
W przypadku zmiany cen rynkowych, cena oleju w dniu dostawy wzrośnie lub zmaleje
proporcjonalnie do zmiany ceny hurtowej netto Oleju Napędowego Grzewczego EKOTERM PLUS
ogłoszonej w tym dniu na stronie internetowej PKN ORLEN, w stosunku do ceny odniesienia
podanej w punkcie 1.
Do każdej faktury za dostawę Wykonawca dołączy:
Aktualny w dniu dostawy wydruk z ceną hurtową netto Oleju Napędowego Grzewczego EKOTERM
PLUS ze strony internetowej PKN ORLEN.
Kopię ważnego dokumentu określającego parametry fizyko-chemiczne danej partii dostarczanego
oleju, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Oświadczenia we własnym imieniu o zgodności parametrów jakości dostarczanego oleju z
parametrami jakości określonymi w normie PN–C–96024:L1.
Dostawy będą realizowane specjalistycznymi autocysternami, zaopatrzonymi w legalizowane
urządzenia wyładowcze, wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze
referencyjnej +15 0C.
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§4
W zależności od potrzeb Zamawiający określi wielkość i termin każdej z dostaw przekazując te
informacje Wykonawcy faksem na minimum 48 godzin przed planowanym terminem dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia łącznej ilości kupowanego oleju określonej w
§ 1 ust. 1 (w zależności od potrzeb), co nie wpływa na jednostkową cenę umowną przedmiotu
zamówienia.

§5
Realizacja faktur odbywać się będzie po każdorazowej dostawie oleju w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
1.
a)
b)

c)
2.

3.

§6
Strony ustalają następujące kary umowne:
Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiada w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia.
Za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy danej partii oleju, ustalonym przez Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto za
przedmiot zamówienia.
Za zwłokę w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci karę w wysokości obowiązujących stawek.
Za wynagrodzenie umowne netto za przedmiot zamówienia rozumie się wartość netto 200 m3 oleju
opałowego lekkiego, czyli kwotę 521200,00 zł, obliczoną według jednostkowej ceny hurtowej oleju
EKOTERM PLUS ogłoszonej w dniu 03.09.2019 r. na stronie internetowej PKN ORLEN.
Jeżeli zwłoka w terminie dostawy danej partii oleju, ustalonym przez Zamawiającego, przekroczy 5
dni, Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy z winy Wykonawcy, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej określonej w punkcie 1 a.
§7
Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron.

§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
§9
W związku z wygraniem przetargu o w/w zamówienie Wykonawca nie może ubiegać się o
zmianę warunków umowy i przedmiotu zamówienia.

1.
2.

§ 10
Integralną część umowy stanowią załączniki:
Kopia Formularza ofertowego bez załączników,
Wydruk ze strony internetowej PKN ORLEN informujący o cenie hurtowej netto Oleju Napędowego
Grzewczego EKOTERM PLUS w dniu 03.09.2019r.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
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