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I.  Nazwa i adres zamawiającego. 

 Zamawiającym jest Dom Pomocy Społecznej w Grazymach, reprezentowany przez 

Dyrektora mgr Michała Marię Kozłowskiego, adres: Grazymy 1, 11-036 Gietrzwałd.  

Telefon: 89 513 14 61 wew 11 

Fax: 89 513 14 61 wew 15 

www: dpsgrazymy.pl 

e-mail: bhp@dpsgrazymy.pl 

 grazymy@polbiznes.com 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 z późn. zm.) zwaną  dalej w treści SIWZ Ustawą, przepisów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.    

11 ust. 8 Ustawy. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 

szacunkowej 70 000 l przeznaczonego do opalania dwóch kotłów olejowych. Podana 

ilość może się zmienić w zależności od długości zimy i występujących temperatur. 

Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-

96024: 2011, gatunek L1, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

4.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla 

olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje 

opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30) i posiadać minimalne parametry: 

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

- zawartość siarki max. 0,1 % 

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 

- zawartość wody max. 200 mg/kg 

b) Wykonawca dostawy winien dostarczyć olej opałowy własnym transportem i na 

własny koszt wraz ze świadectwem jakości produktu. 

c) Dostawa oleju powinna być dokonywana dla Zamawiającego samochodem cysterną 

w ciągu 48 godzin od chwili złożenia telefonicznie zamówienia.  

d) Dostawa jednorazowa w ilości nie mniejszej niż 4 000 l. 

e) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  Kod CPV: 09135100-5 

IV. Termin realizacji zamówienia. 

Dostawy będą realizowane od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. 

V.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków. 

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w art. 22  ustawy, 

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy), 

c) posiadają świadectwo jakości na oferowany przez siebie olej opałowy. 

Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

2) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarciu umowy. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

a) oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia złożone przez 

uczestników konsorcjum wraz z dokumentami ustanawiającymi pełnomocnika, 

b) każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w 

pkt.6.2 i 6.3 (zgodnie z art. 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych), a pozostałe jako 

wspólne. 
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3) Zamawiający wykluczy wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24. ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego 

wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

1) Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania z przyczyn przewidzianych w art.24 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 lub w oparciu o ten formularz. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Wymagany zakres informacji: nazwa i siedziba firmy, zakres 

działalności oferenta, data rejestracji, imiona i nazwiska osób uprawnionych do 

reprezentowania oferenta, sposób reprezentowania, informacja o stanie firmy 

(likwidacja, upadłość). W przypadku braku pełnego zakresu powyższych informacji w 

dokumentach określonych w pierwszym zdaniu pkt 2. wykonawca winien załączyć kopie 

stosownych dokumentów np. umowa spółki w przypadku, jeżeli działalność gospodarcza 

jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub oświadczenie zawierające brakujące 

informacje. 
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków, opłat 

oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 

on zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

Jeśli wykonawca nie posiada aktualnego zaświadczenia może złożyć stosowne 

oświadczenie o braku zaległości. 

4) Kopię świadectwa jakości oferowanego przez siebie oleju opalowego. 

5) Ofertę zawierającą cenę, sporządzoną  w/g załączonego formularza. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez dostawcę. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie 

przesłana faksem lub w formie elektronicznej musi zostać potwierdzona pismem 

przesłanym na adres zamawiającego. 

2) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania 

ofert. 

3) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono 

specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania. 

4) Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację 

przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie 

internetowej zamieszcza ją także na tej stronie. 

5) Zamawiający przedłuży określony w punkcie 14. termin składania ofert w celu 

umożliwienia wykonawcom wprowadzenia w przygotowywanych ofertach zmian 

wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O 
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przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Wejs 

- Dom Pomocy Społecznej w Grazymach, tel.: (89) 513 14 61 w godz. 7.00 – 15.00. 

IX.  Termin związania ofertą. 

1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert.  

2) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

X.  Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami wchodzącymi 

w jej skład i zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6. 

2) Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem i 

podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

3) Wszystkie poprawki lub korekty błędów muszą być sygnowane podpisem upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy. 

4) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

5) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika             

z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6) Zaleca się aby oferty składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach. Koperta  

powinna: być zaadresowana do Domu Pomocy Społecznej w Grazymach na adres 11-

036 Gietrzwałd, Grazymy 1, posiadać nazwę i adres oferenta oraz być zaopatrzona 

napisem: 

„Oferta na dostawę oleju opałowego na 2014r dla Domu Pomocy Społecznej w 

Grazymach”. 

7) Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną 

ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Oferty  należy składać w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach pok. nr 106 lub nadsyłać 

na adres: 11 - 036 Gietrzwałd  Grazymy 1, w terminie do dnia 04.12.2013 r., do godz. 

1000. 

2) Oferty  otrzymane po terminie określonym w punkcie 1) nie zostaną otwarte i będą 

zwrócone wykonawcom. 

3)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2013 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego w 

sali konferencyjnej na I piętrze. 

4) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwy (firmy), 

adresy wykonawców oraz ceny ofertowe.  

5) Oferenci mogą być obecni jedynie przy otwieraniu ofert. 

W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 

zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których 

oferty zostały otwarte oraz ceny. 

6) W przypadku, jeśli oferent zechce zapoznać się ze złożonymi ofertami musi wystąpić                     

z pisemnym wnioskiem do zamawiającego, który wyznaczy miejsce i termin okazania 

ofert. 

XII. Wybór Oferenta 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, gdy: 

- nie złożono żadnej oferty; 

- odrzucono wszystkie oferty; 
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- cena najkorzystniejsza oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na 

finansowanie zamówienia; 
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w 

interesie publicznym; 

- wystąpią inne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1) Ceną ofertową będzie cena brutto jednego litra oleju opałowego, ustalona na podstawie 

ceny podanej na stronie internetowej producenta oleju opałowego oferowanego typu z 

dnia 04.09.2013 r. pomniejszona o upust cenowy Wykonawcy. 

2) Upust cenowy Wykonawcy, o którym mowa powyżej należy określić konkretną kwotą. 

3) Podane w ofercie ceny i upusty muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia. 

4) Upust pozostanie niezmienny przez cały okres realizacji zamówienia bez względu na 

zmiany ceny oleju opałowego. 

5) W trakcie realizacji zamówienia  cena każdorazowej dostawy oleju będzie ustalana z 

zastosowaniem w/w zasad i cennika producenta, aktualnego na dzień dostawy. 

6) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

7) Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8) Do powyższej ceny dolicza się podatek VAT według obowiązujących przepisów 

wynoszący 23%. Zastosowanie przez oferenta stawki podatku VAT niezgodnej z 

obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1) Cena 100 % 

 Kryterium będzie obliczane według wzoru: 

X = (najkorzystniejsza oferta/badana oferta) x 100 

2) Oceny ofert przedłożonych w przetargu dokona komisja powołana przez Zamawiającego.  

3) W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

4) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający 

poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. –  art. 87 ust.2 

pkt 3 PZP  

5) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

f) zawiera błędy w obliczaniu ceny; 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3; 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz                                 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i który zaoferował najniższą cenę. 

7) O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę firmy i siedzibę wykonawcy, 

który został wybrany oraz cenę. W zawiadomieniu do wykonawcy, którego oferta została 

wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 
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XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących dostawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI cytowanej wyżej 

ustawy. 

 

 

 

                                                                                                 Zatwierdzam: 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Dyrektor 

                                                                                               mgr Michał Maria Kozłowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grazymy dn. 26.11.2013 r. 
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Załącznik nr 1 
do SIWZ na zakup i dostawę oleju opałowego 

lekkiego dla DPS w Grazymach 

 

O F E R T A  

 

.................................................... 
         /miejscowość, data/ 

 

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

       / nazwa i adres wykonawcy / 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  

                                                                                                    W GRAZYMACH 

                                                                                                    11-036 GIETRZWAŁD                                                          

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego: 

 

1. Oferujemy dostawę oleju opałowego w roku 2014, w ilości szacunkowej 70 000 litrów do 

Domu Pomocy Społecznej w Grazymach zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

 

Oferujemy realizację zamówienia w cenie łącznie z podatkiem VAT..........................zł za litr 
 

(słownie:..............................................................................................................) 

w tym cena netto producenta.................................... zł za litr 

(słownie:..............................................................................................................) 

w tym udzielony upust..............................................zł za litr 

(słownie:..............................................................................................................) 

plus  VAT (....%)  w kwocie.......................................zł za litr. 

Cenę ustalono na podstawie ceny oleju opałowego podanej na stronie internetowej 

producenta w dniu 04.09.2013 r. 

 
2. Termin realizacji zamówienia do dnia:   31.12.2014 r. 

 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas określony                 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
4. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1/....................................................................................................................... 

2/....................................................................................................................... 

3/....................................................................................................................... 

4/....................................................................................................................... 

5/....................................................................................................................... 

6/....................................................................................................................... 

                                                                                                    

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

                                                                                             podpis / podpisy 
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Załącznik nr 2 

do SIWZ na zakup i dostawę oleju opałowego 
lekkiego dla DPS w Grazymach 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

 

 

Imiona i Nazwisko upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

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

w imieniu: 
 

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................... 
 

Adres........................................................................................................................ 
 

Nr telefonu ................................................ faksu ................................................... 
 

 

(pieczątka) 
 

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

oświadczam,  

 
co następuje: 

 

1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję  

pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

 Nie podlegam także wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust. 1 

pkt 1-11 oraz ust. 2 pkt 1 -5 wyżej wymienionej ustawy. 
 

 

 

 

                                                                                                           

       ……….................................................. 

                                                                                                      podpis/podpisy                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

.....................................dnia............................. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do SIWZ na zakup i dostawę oleju opałowego 

lekkiego dla DPS w Grazymach 

Umowa Nr ….  

 
zawarta w dniu ……………………….. r. w Grazymach, pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej w Grazymach, Grazymy 1, 

11-036 Gietrzwałd, NIP 739-12-43-821 

reprezentowanym przez : 

1. Michała Marię Kozłowskiego – Dyrektora  

- zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Wykonawcą: 

Nazwa: 

Siedziba (adres)Yxxxzzzzz 283 

00-000 XYXYZ 

(Nr KRS) / ewidencja działalności gospodarczej 

(wysokość kapitału zakładowego) 

NIP: 000-000-00-00 REGON: 0000000000 

Tel. /Fax. (000) 0000000000 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego (znak: DPS-G 142/ZP-10/13) na sukcesywną dostawę oleju 

opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2014 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wybrany został 

Wykonawca i została z nim zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne dostarczanie przez Wykonawcę oleju opałowego 

lekkiego spełniającego wymagania określone w Polskiej Normie PN-C-96024: 2011, gatunek 

L1 oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4. 01.2007 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w 

których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. nr 4 poz.30) do opalania 

kotłowni w Grazymach o parametrach oraz na warunkach określonych w SIWZ 

i w ofercie złożonej w dniu …………… przez Wykonawcę. 

2. Łącznie w okresie trwania umowy maksymalnie dostarczone zostanie 70.000 litrów 

oleju opałowego. W zależności od przebiegu sezonu grzewczego i warunków pogodowych 

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia dostaw oleju opałowego objętego niniejszą 

umową. W związku z tym zmniejszeniu ulegnie również wartość brutto zawartej umowy. 

3. Olej opałowy będzie zamawiany zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. 

4. Dostawy następować powinny nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili przekazania 

zapotrzebowania chyba, że Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali późniejszy 

termin dostawy. 

5. Do każdej partii dostarczonego oleju opałowego Wykonawca dołączał będzie atest 

jakościowy stwierdzający zgodność dostarczonego produktu z wymaganiami normy PN-C-

96024:2011 lub wynik badania laboratoryjnego określający parametry jakościowe. 

§ 2 

Niniejsza mowa będzie obowiązywać od dnia 01.01.2014 r. umowy do 31 grudnia 2014 r. 

§ 3 
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Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przy wykonywaniu umowy, ponosi 

odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy. 

§ 4 

1. Wszystkie koszty związane z dostawą, tankowaniem do autocysterny Wykonawcy oraz 

rozładunkiem do zbiorników Zamawiającego, transportem, ryzykiem, zyskiem oraz 

należnymi podatkami - wkalkulowane są w cenę 1 dcm3 oleju opałowego. 

2. Zaoferowana przez Wykonawcę kwota upustu wynosząca ……………dla 1 l oleju opałowego 

lekkiego dla dostaw do kotłowni w Grazymach jest stała i będzie miała zastosowanie przy 

wyliczaniu ceny netto 1 l oleju opałowego dostarczanego dla Zamawiającego przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

3. W terminach realizacji dostaw - wartość brutto dostarczonej części oleju opałowego 

wykazana na fakturze będzie określana każdorazowo w oparciu o hurtową cenę netto oleju 

opałowego w temperaturze referencyjnej 15° C przedstawioną na oficjalnej stronie 

internetowej producenta/importera, (w dniu dostawy z godz. 10:00.) powiększoną 

pomniejszoną o upust cenowy wskazany w § 4 pkt 2, ilość dostarczonego (zatankowanego) 

do zbiorników zamawiającego oleju opałowego wg. wskazań urządzenia pomiarowego w 

temperaturze rzeczywistej i należną kwotę podatku VAT. 

4. Zbiorniki Zamawiającego winny być zatankowane każdorazowo do pełnej swojej 

pojemności, co oznacza, że rzeczywista ilość dostarczonego jednorazowo oleju opałowego 

może być większa lub mniejsza od ilości oleju jaka została przedstawiona w zapotrzebowaniu 

częściowym. 

5. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego - Zamawiający 

zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby która dostarczyła produkt, próbki oleju 

opałowego i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt 

Wykonawcy. 

6. W przypadku kiedy ilość zatankowanego jednorazowo oleju będzie mniejsza od ilości 

objętej zamówieniem częściowym lub gdy rzeczywista ilość sumaryczna dostaw w sezonie 

grzewczym będzie mniejsza od ilości objętej niniejszą umową – Wykonawca nie będzie 

wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń. 

7. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych o których mowa w § 6 umowy z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 5 

Strony ustalają następujące warunki płatności: 

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia którą Zamawiający przeznacza na realizację umowy 

wynosi …………….zł. netto ( słownie: ……………………………..) tj ……… zł. brutto (słownie: 

………………………………………………………) 

2. W przypadku istotnego wzrostu cen oleju opałowego na rynkach hurtowych - 

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia 

przeznaczonego na realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 2. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w dniu 

dostarczenia oleju opałowego w terminie 21 dni, przelewem na rachunek bankowy 

„Wykonawcy” wskazany na przedłożonej Zamawiającemu fakturze po dostawie przedmiotu 

zamówienia i dostarczeniu atestu jakościowego. 

4. Brak któregokolwiek z dokumentów określonych w § 4 punkt 3 spowoduje wstrzymanie 

zapłaty do czasu uzupełnienia dokumentu lub złożenia wyjaśnienia. W takim przypadku 

termin płatności liczyć się będzie od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych 

dokumentów. 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca zapłaci 

kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego zapotrzebowaniem częściowym 
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nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) 5 % wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu zamówienia z powodu 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

c) 5 % wartości brutto za dostarczenie partii oleju opałowego nie odpowiadającego normie 

jakościowej. 

2. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody – Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonej partii oleju opałowego – 

niezależnie od kary umownej określonej w § 6.1.c Wykonawca zostanie obciążony kosztami 

czyszczenia zbiorników, instalacji i pieca c. o. oraz wymiany uszkodzonych elementów. 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego 

przedmiotu umowy za pomocą listu, telefonu lub faksu (wskazanego w ofercie), które to 

formy zamówienia są wiążące dla Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia 

kar umownych przewidzianych w § 5 w przypadku przekroczenia terminu którejkolwiek 

dostawy partii oleju opałowego o więcej niż 7 dni kalendarzowych, rażącego naruszenia 

obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą umową w tym również dostarczenia oleju 

opałowego nie odpowiadającego normie bądź nieprawidłowego naliczenia ceny dla 

Zamawiającego. 

§ 8 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania choćby części zamówienia 

podwykonawcom bez zgody zamawiającego. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku niniejszej umowy będzie rozstrzygać właściwy 

miejscowo sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany pod rygorem nieważności muszą być wprowadzone w formie pisemnej. 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


