Umowa nr 36/2018
zawarta w dniu ……………. w Konstantynowie Łódzkim
pomiędzy:
Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki ul. Ignacew 9
NIP 727-10-05-297,
reprezentowanym przez:
Pana Andrzeja Juszczaka – Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Konstantynowie Łódzkim,
Panią Annę Nowogórską – Główną Księgową Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Konstantynowie Łódzkim
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………….. z siedzibą w ……………………………………….,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS ……………………., NIP ………………………..
Reprezentowaną przez:
Pana ……………………… – Prezesa zarządu oraz
Pana ……………………… – członka zarządu
zwaną dalej Wykonawcą.
§ 1.
Umowa została zawarta z zastosowaniem ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz.U.2018.1986 -j.t..) na podstawie art. 39 do 46.
Przedmiot umowy dotyczy wykonania usługi polegającej na: dostawach oleju napędowego
grzewczego do kotłowni Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie
Łódzkim w ilości……………………., na wartość……………..………………………………….
słownie…………………………………………………………………………………………….
§ 2.
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz
realizację umowy są:
 z ramienia Zamawiającego: Magdalena Czaplińska
 z ramienia Wykonawcy: ………………………………….
2. Potrzeby uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi polegającej na bieżących
dostawach oleju napędowego grzewczego przekazywane będą mailowo ………………… przez
ustanowioną w ust. 1 osobę.
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§ 3.
1. O przygotowaniu przedmiotu umowy w postaci zamówionej ilości oleju do wydania Wykonawca
będzie miał obowiązek:
a. zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego
przed ustalonym terminem dostawy;
b. poinformować Zamawiającego o dostawie w momencie wyjazdu autocysterny.
2. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy częściowej będzie pisemne potwierdzenie
przyjęcia przedmiotu umowy dokonane przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.
3. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany przedmiotu
umowy na wolny od wad.
4. Przy każdej dostawie Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokument
przedstawiający parametry dostarczanego oleju, wystawione przez producenta.
5. W przypadku dostarczenia oleju bez dokumentu, o którym mowa w ust. 4 lub przedmiotu
zamówienia niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia dostawy. Ewentualne szkody powstałe
z tego tytułu pokryje Wykonawca.
6. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju Zamawiający powiadomi
o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki
zakwestionowanej dostawy oleju opałowego, w celu poddania ich badaniom w niezależnym
laboratorium badawczym.
7. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do
jakości oleju, Wykonawca dostarczy olej o właściwych parametrach technicznych w ilości, która
została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek,
kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy,
niespełniający wymogów jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie,
a Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej przewidzianej w §8 ust.1
umowy.
8. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami ewentualnych napraw będzie protokół oględzin
oraz dokument potwierdzający wartość poniesionych na naprawę kosztów.
§ 4.
1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania umowy tj. od dnia ……………do dnia …………….
chyba, że przed tym terminem wyczerpaniu ulegnie ilość oleju określona w umowie lub wartość
zamówienia określona niniejsza umową. W przypadku zapotrzebowania na mniejszą ilość oleju
opałowego niż wynikająca z § 1 zapłata nastąpi za faktycznie dostarczoną ilość.
2. Uchybienie przez Wykonawcę warunkom niniejszej umowy, a w szczególności postanowieniom
dotyczącym terminów dostaw i cen uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 5.
1. Wielkość i termin wydawania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji
Zamawiającego zgłaszanych mailowo na adres…………………………………………………….
2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować towar do wydania najpóźniej w ciągu 2 dni
od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarcza towar własnym transportem z magazynu Wykonawcy.
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§ 6.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
§ 7.
1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosić będzie:
………………………. złotych brutto
(słownie:…………………………………………………….…… złotych ….…………../100)
2. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie ……….
za każdy litr dostarczonego paliwa, plus należny podatek Vat w wysokości 23%.
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi……...za litr.
3. Należność
płatna
będzie
przelewem
na
konto
Wykonawcy numer
konta:
………………………………………………………… Zapłata następować będzie w ciągu
21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
4. Wykonawca będzie wystawiał i doręczał faktury w ciągu 3 dni od dnia pokwitowania przyjęcia
przez Zamawiającego zamówionej partii oleju.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny jednostkowej dostarczanego towaru w przypadku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa co wpływa na cenę realizacji
zamówienia, lub w przypadku wykazania zmiany cen producenta o co najmniej 10 %
w stosunku do ceny określonej w ofercie. Ewentualna zmiana ceny będzie dokonywana
proporcjonalnie do zmiany ceny realizacji zamówienia
§ 8.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności: wystąpienia
zwłoki w dostarczeniu partii towaru lub dostarczenia partii towaru o nienależytej jakości
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10%
wartości brutto zamówionej dostawy. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę umowną.
2. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od umowy lub rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10 % wartości brutto łącznego wynagrodzenia z umowy. Zamawiający może
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną powyżej karę
umowną.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie należności faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie
za wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
§ 9.
1. Wykonawca będzie przetwarzał uzyskane dane osobowe wyłącznie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
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o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Naruszenie w/w przepisów
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie
obciążony grzywną ukarany w jakikolwiek inny sposób lub zobowiązany do wypłaty
odszkodowania spowoduje, że Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia całej wynikłej w ten
sposób szkody i poniesionych z tego tytułu strat przez Wykonawcę lub osoby trzecie.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, jakie
uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej
umowy, co do których powziął podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą
przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną lub że jako takie są traktowane przez Zamawiającego.
Postanowień ust. 2 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie,
czy informację tę ma traktować jako objętą tajemnicą.
W trakcie realizacji umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się
do wskazania Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą
przedsiębiorstwa.
Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
§ 10.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w zakresie opisanym w § 7 ust.5.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§11.
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy
dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.
§12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
- Oferta

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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