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Niniejsza umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 maja 2020.

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

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność
za kompletne i rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

zawarta w dniuroku w Łodzi pomiędzy:
Skarbem Państwa - Łódzkim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, reprezentowanym przez:
1.Andrzeja Kwiatkowskiego -  Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Łodzi

2.Włodzimierza Małeckiego - Zastępcę Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Łodzi.

- zwanym dalej „ Zamawiającym "

- zwanym dalej „ Wykonawcą ".

W wyniku rozeznania cenowego przeprowadzonego na podstawie regulaminu udzielania
zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
wyrażonej w PLN równowartości kwoty netto 30 000 euro w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

zawarto umowę następującej treści:

1.

1.Przedmiotem umowy jest sukcesywne dostarczanie przez Wykonawcę oleju opałowego
lekkiego spełniającego wymagania określone w Polskiej Normie PN-C-96024: 2001, gatunek
LI oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007r. w sprawie wymagań
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w
których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 207r. nr.4 poz.30) do opalania kotłowni
w Piotrkowie Trybunalskim.

2.Łącznie w okresie trwania umowy z uwzględnieniem prawa opcji maksymalnie dostarczone
zostanie 8500 / 11900 litrów oleju opałowego, jednorazowa dostawa ok. 1700 litrów. Olej
opałowy będzie zamawiany zgodnie z aktualnymi potrzebami. Zamawiający zastrzega, że
zamówiona ilość obejmuje wartości szacowane i może ulec zmianie.

3.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.

4.Uprawnionymi ze strony Zamawiającego do uzgodnienia terminów dostaw oleju opałowego są:
- Kierownik Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim tel. 044/646-73-54 i - Kierownik Działu
Administracji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi tel.
042/611-66-60 w. 39

5.Do każdej partii dostarczonego oleju opałowego Wykonawca dołączał będzie atest jakościowy
stwierdzający zgodność dostarczonego produktu z wymaganiami normy PN-C-96024:2001
lub wynik badania laboratoryjnego określający parametry jakościowe.

UMOWA nr.... WAD.272.2.453.2019



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 Idem3 oleju opałowego.

2.W terminach realizacji dostaw - wartość brutto dostarczanej części oleju opałowego, wykazana
na fakturze będzie określana każdorazowo w oparciu hurtową cenę netto oleju opałowego w
temperaturze referencyjnej 15C przedstawioną na oficjalnej stronie internetowej producenta,
importera, (w dniu dostawy z godz. 10:00) powiększoną o kwotę marży/ pomniejszoną o upust
cenowy. Ilość dostarczonego (zatankowanego) do zbiorników Zamawiającego oleju opałowego
wg wskazań urządzenia pomiarowego w temperaturze rzeczywistej i należna kwotę podatku
VAT.

3.Zbiornik zamawiającego winien być zatankowany 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.

4.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.

5.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.

6.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
wynosizł. brutto słownie; tjzł netto- zastosowana stawka VAT 23%.

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 pkt2 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 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 którą 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.
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4.W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonej partii oleju opałowego, niezależnie
od kary umownej określonej w 6 pkt 1. c Wykonawca zostanie obciążony kosztami czyszczenia
zbiornika, instalacji i pieca C.O., wymiany uszkodzonych elementów oraz kosztami zakupu ilości
oleju opałowego jaka uległa zanieczyszczeniu wyniku zatankowania do zbiorników wadliwego
bądź zanieczyszczonego oleju opałowego.

5.Wykonawca na własny koszt całkowicie opróżni zbiornik Zamawiającego do którego zatankowano
wadliwą    partię    oleju   opałowego   nie    odpowiadającego    Polskiej       Normie
i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki dnia 04.01.2007r w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków których będą
stosowane  ciężkie  oleje  opałowe  (Dz.U.z 2007r.  nr4,  poz.30) i zagospodaruje  lub
go zutylizuje zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

6.Zbiornik (18001) po opróżnieniu z oleju opałowego nie odpowiadającego normom jakościowym
zostaną przez Wykonawcę napełnione ponownie olejem opałowym spełniającym wymagania
jakościowe określone w PN oraz Rozporządzeniu o którym mowa w 6 bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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1.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu
umowy za pomocą listu, telefonu lub faxu (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 6 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 nomie
bądź nieprawidłowego naliczenia ceny dla Zamawiającego.

8
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonani zamówienia podwykonawcom.

9
W sprawach nieuregulowanych 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający natomiast jeden egzemplarz Wykonawca.


