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U M O W A SZ/BP-23/………../2023  

 

zawarta w dniu …………..2023r.  pomiędzy:  

 

Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą przy al. Jana Pawła II 11, 

00-828 Warszawa, NIP 526-26-05-468, REGON: 017508290, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez ………………………. Dyrektora Generalnego GIORiN zwanym 

dalej Zamawiającym,  

 

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………..… reprezentowanym przez: ……………………., 

 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,  

  

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez 

negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

została zawarta umowa o następującej treści:  

  

§ 1  

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opalowego w ilości 

maksymalnej 22 000 litrów w sezonie grzewczym 2023/2024  do kotłowni OCL 

Bydgoszcz mieszczącej się przy ulicy ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz zgodnie 

z załączoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.   

2. Olej opałowy będzie spełniał parametry jakościowe zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę 

parametrów określonych w warunkach przetargu. Na potwierdzenie spełnienia 

parametrów jakościowych dostarczanego oleju opałowego do każdorazowej dostawy 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem świadectwo jakości lub równoważny dokument wystawiony przez 

producenta, lub jednostkę (laboratorium) upoważnioną do wykonywania badań.  

4. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze 

referencyjnej 15 stopni C.  

5. W przypadku awarii powstałych w wyniku dostarczenia oleju opałowego 

zanieczyszczonego lub niespełniającego parametrów określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia, wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ich 

usunięciem. 

6. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie 

przyjęcia dostawy (dokument Wz), wystawione przez Wykonawcę i potwierdzone 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.    

7. Nabywany olej opałowy będzie w 100 % przeznaczony do celów opałowych.    

8. Dostawy oleju opałowego będą realizowane przez Wykonawcę w godzinach od 8:00 

do 15:00, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.   

9. Olej dostarczany będzie transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem w ilości minimalnej 5 000 

litrów.   
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu 

zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło 

odbiorców.    

11. Zamówienia będą składne przez Kierownika Centralnego Laboratorium Oddział w  

Bydgoszczy telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.   

12. Autocysterna jest wyposażona w urządzenie dystrybucyjne - instalację pomiarową               

do paliw płynnych oraz posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo 

legalizacji/certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie.   

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia całości zamówienia o 25 % bez 

podania przyczyny, co nie skutkuje zmianą umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie uzupełniające czy odszkodowanie.    

14. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi przez cały okres trwania umowy.    

15. Osoby wyznaczone do kontaktów w celu prawidłowego realizacji wykonania dostawy:  

a) po stronie Zamawiającego – Kamila Nowak telefon 734 116 090,  

b) po stronie Wykonawcy -  ……………………… telefon ………………..  

  

§ 2 

 

1. Termin realizacji zamówienia – 365 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia 

31.03.2024 r., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem, iż umowa wygasa wcześniej w przypadku, gdy zostaną zrealizowane 

ilości wskazane w umowie.   

2. Po upływie terminu realizacji umowy, mimo niewyczerpania ilości litrów określonych 

w § 1 ust 1 umowy, umowa wygasa.   

3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu umowy, jeżeli 

potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.   

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej                  

za pisemną zgodą Zamawiającego.   

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak 

za własne działania i zaniechania, w tym pełną odpowiedzialność za prawidłową 

realizację prac oraz za ewentualne straty i szkody wyrządzone osobom prywatnym jak 

i w mieniu publicznym wynikłe w związku  z wykonywanymi dostawami przez 

podwykonawców.   

6. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy.  

  

§ 3 

 

1. Za każdorazowo dostarczony olej opałowy Zamawiający będzie płacił cenę brutto 

obliczaną w ten sposób, że cena obowiązująca w dniu dostawy, publikowana na 

oficjalnej stronie producenta ww.orlen.pl zostanie pomniejszona o stały upust. 

2. Stały upust wynosi …………….. zł netto za 1.000 litrów, zgodnie z ofertą, jest kwotą 

stałą i nie podlegającą zmianie. 

3. Cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 

dostawy, rozładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

4. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą                      

w chwili powstania obowiązku podatkowego.   



3  

  

5. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat 

na poczet realizowanych dostaw.  

6. Szacunkowa wartość umowy ogółem brutto wynosi: ……………….. zł brutto 

(słownie: ………………. złotych i ………………………. groszy brutto).  

7. Należność za przedmiot zamówienia zostanie uregulowana przelewem na konto 

Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury:   

Nabywca:  

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą przy al. Jana Pawła II 

11, 00 – 828 Warszawa, NIP 526-26-05-468, REGON: 017508290 

Sprzedający:  

……………………………………………………

……………………..w  terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania.  

8. W razie wątpliwości za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.   

9. Podstawą wystawienia faktury jest zestawienie pisemnych potwierdzeń przyjęcia 

dostawy (dokument Wz), wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez 

pracownika upoważnionego przez Zamawiającego.   

10. Strony dopuszczają możliwość wystawiania faktur częściowych.  

12.  Waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w związku z rzeczywistą inflacją nie 

przewiduje się.  

  

§ 4 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczanego oleju.   

2. Warunkiem odbioru dostawy częściowej jest umożliwienie Zamawiającemu 

dokonania kontroli ilości i jakości dostarczanego oleju opalowego.  

3. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione 

każdorazowo przez Wykonawcę.   

4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu aktualne badania 

homologacyjne urządzenia pomiarowego.  

  

§ 5  

 

1.  W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający naliczy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca                   

w wysokości 10% szacunkowej wartości brutto umowy, o której mowa w  § 3 ust. 7,  

b) w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym w § 1 ust. 

12 zapłaci karę w wysokości 200,00 zł za każde rozpoczęte 24 godzinne opóźnienie.   

c) w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy o wymaganej jakości określonej w § 

1 ust. 2  i SWZ w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,   

d) w przypadku nie dostarczenia wymaganej ilości przedmiotu umowy, określonej                        

w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,  

2. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć w związku                    

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 7.   
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych.   

4. W przypadku dostarczania przedmiotu umowy innego niż określony w umowie 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy przedmiotu 

umowy innego niż opisany w specyfikacji.   

5. W przypadku opóźnienia w jakiejkolwiek dostawie częściowej przedmiotu umowy, 

które przekracza 5 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy                        

ze skutkiem natychmiastowym.   

6. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca zawarł umowę                        

z podwykonawcą bez wiedzy i zgody Zamawiającego.   

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek innego postanowienia 

niniejszej umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania 

umowy           w terminie 7 dni, a gdy Wykonawca po upływie tego terminu w 

dalszym ciągu będzie naruszał postanowienia niniejszej umowy Zamawiającemu 

będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.   

8. Kary umowne Zamawiający potrąci z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub 

zwróci się ze stosownym wezwaniem do zapłaty.    

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia.  

10. Wykonawca nie ma prawa, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.    

  

§ 6  

 

1. Każda zmiana zakresu prac usług zleconych podwykonawcom, jak również 

dopuszczenie nowych podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.    

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego 

wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawcę jak za własne działania.     

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy (w przypadku powierzenia części realizacji zadań podwykonawcy) 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.     

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację prac oraz za 

ewentualne straty i szkody na rzecz osób trzecich wynikłe w związku z 

wykonywanymi dostawami przez podwykonawców.    

5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy.    

6. Zapisy w § 6 będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku realizacji 

dostaw świadczonych przez podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu.   

  

§ 7  

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na 

podstawie której został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia 

jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, przez 

którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
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niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, oraz którego Strony nie 

mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy 

w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo 

niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty 

nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki 

terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty władz 

państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych;  

b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej 

Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

niniejszej Umowy;  

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;  

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej 

Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  

e) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu 

wszelkich należytych środków nie można było uniknąć, ani im zapobiec.  

3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. 

Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie.  

4. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, skutkuje powstaniem po 

stronie Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy, 

nie zaś obowiązku. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.  

5. Nie stanowi zmiany niniejszej Umowy:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną,  

b) zmiana danych teleadresowych Strony,  

c) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno-prawnej  

Strony.  

  

§ 8 

 

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie 

jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony 

termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania 

okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. 

Siła wyższa rozumiana jest zgodnie z definicją zawartą w § 7 ust. 2 pkt a. 

2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych 

zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona 

musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu ustania 

ww. okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie 

się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony 

umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub części bez odszkodowania. W 

przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być 

uzgodnione przez obie Strony umowy. 
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§ 9 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z przedmiotu umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, a jedna dla Wykonawcy.   

5. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część Umowy.  

  

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:  

 

Oferta Wykonawcy z dnia ……………. 2023 r.   

 

 

 

 

 

……………………………………                                     ………………………………                                   

             WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY                   
  
  
  
* niepotrzebne skreślić  

                                                                                                   


