PROJEKT
UMOWA NR ….……………….

zawarta w dniu .......................... 2018 r., pomiędzy:
POCZTĄ POLSKĄ S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000334972, NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960,
kapitał zakładowy 774 140 000,00 zł (w całości
wpłacony)
reprezentowaną przez:
1.
…………………………………………………………………………………..,
działającego
na
podstawie
pełnomocnictwa
z
dnia…………………,
zarejestrowanego
pod
numerem……………………..
2.…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..,
działającego
na
podstawie
pełnomocnictwa z dnia…………………, zarejestrowanego pod numerem……………………..
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
........................................., z siedzibą w ....................................., przy ulicy ............................, kod pocztowy…….,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................. Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS………….., Kapitał zakładowy w wysokości
………………..zł / Kapitał zakładowy w wysokości ……………zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych i komandytowoakcyjnych) NIP .........................., Regon ........................, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

reprezentowanym przez:
1.
.................................................................................................................................działającego
podstawie pełnomocnictwa nr…………. z dnia…………………………………….
2.
.................................................................................................................................działającego
podstawie pełnomocnictwa nr ………….. z dnia…………………………………….

na
na

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ......................... zamieszkałym/ą w .................... przy ulicy. ............................., kod pocztowy ........., przedsiębiorcą działającym pod firmą ................................ z siedzibą w ....................... przy ulicy ..............,
kod pocztowy ...-......., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ………, Regon: …………. PESEL: …….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanym na
wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym/ CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne
z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

1.

§1
Przedmiot umowy
Wykonawca zrealizuje, na rzecz Zamawiającego sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego CN 2710
w szacunkowej ilości … m3 lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, do Obiektów
Pocztowych Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie działania Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Lublinie (odpowiednio do danej Części), zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, z
zastrzeżeniem ust. 2.
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Ilość oleju opałowego wskazana w ust. 1 może ulec zmniejszeniu w zależności od faktycznego
zapotrzebowania Zamawiającego lub w wyniku rażącego wzrostu cen, o którym mowa w ust. 4.
Zamawiający zastrzega, że gwarantuje zakup 70% ilości szacunkowej oleju opałowego, określonej w ust. 1,
z zastrzeżeniem ust. 4. Pozostałe 30% oleju opałowego może zostać zamówione w zależności od
faktycznych potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego przedmiotu umowy
w ilości większej niż 70% ilości szacunkowej, o której mowa w ust. 1 nie może stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania
niniejszej umowy.
W przypadku wzrostu cen na rynku, powodującego brak możliwości zakupu przez Zamawiającego
gwarantowanej ilości oleju opałowego, co może wystąpić w sytuacji gdy maksymalna wartość umowy,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy nie wystarczy na zakup 70 % ilości gwarantowanej, lub w przypadku
likwidacji punktów odbioru oleju wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy, w okresie obowiązywania
umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia gwarantowanej ilości kupowanego oleju
opałowego, o której mowa w ust. 3. W takim przypadku niewykupienie przez Zamawiającego przedmiotu
umowy w ilości gwarantowanej (70% ilości szacunkowej, o której mowa w ust. 1) nie może stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu
niezrealizowania niniejszej umowy.
Ograniczenie ilości kupowanego przez Zamawiającego oleju opałowego nie wymaga zgody Wykonawcy
i podpisania aneksu do umowy.
W przypadku spadku cen oleju opałowego Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu większej ilości oleju
opałowego niż wskazano w ust. 1, maksymalnie do wartości kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Ilość dostarczonego oleju opałowego, o której mowa w ust 1, stanowiąca podstawę wystawienia faktury,
będzie określana na podstawie wskazań legalizowanego układu pomiarowego zabudowanego na
autocysternie, z uwzględnieniem kompensacji do temperatury referencyjnej +15 oC.
Zamawiający wymaga, aby olej opałowy posiadał cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polską Normą
PN –C - 96024:2011 dla oleju opałowego oraz aktualne atesty (świadectwa jakości).
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanego oleju opałowego i za ewentualne skutki
jego złej jakości.
§2
Termin i sposób realizacji
Przedmiot umowy obejmuje sukcesywne dostawy, przez Wykonawcę, oleju opałowego, w miarę potrzeb
Zamawiającego od dnia ……………… do dnia 31.12.2018 roku lub do wcześniejszego wyczerpania
kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, w zależności która z tych przesłanek wystąpi wcześniej.
(w przypadku zawarcia umowy na kilka części dla sumy poszczególnych części objętych umową).
Zamawiający każdorazowo skieruje do Wykonawcy zamówienie na adres: e-mail, a w przypadku zamówienia
telefonicznego będzie ono potwierdzone niezwłocznie e-mailem, w którym będą sprecyzowane: data dostawy
oraz miejsce i ilość dostawy. Realizacja dostawy nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty
złożenia zamówienia (nie licząc dnia złożenia zamówienia).
Do składania zamówień upoważnieni są pracownicy Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy lub
osoby je zastępujące.
Realizacja dostaw nie poprzedzonych złożeniem zamówień, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, upoważnia
Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy i tym samym nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia
faktury za dostarczony olej opałowy.
§3
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować sukcesywne dostawy własnym transportem, na własny koszt
i ryzyko, wraz z załadunkiem, rozładunkiem oleju opałowego w danym Obiekcie Pocztowym, zgodnie ze
złożonymi zamówieniami przez pracownika Zamawiającego.
Wykonawca po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, nie później niż na 1 dzień przed
jego realizacją, poinformuje drogą elektroniczną Zamawiającego o terminie dostaw (dzień, godzina) oraz
marce i numerze rejestracyjnym pojazdu realizującego zamówienie do poszczególnych Obiektów
Pocztowych. Za wystarczające uznaje się powiadomienie wysyłane automatycznie jako komunikat
z platformy PUESC przesłane na adres osoby wskazanej do kontaktów z Wykonawcą.
Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie transportu, dystrybucji
oraz napełniania zbiorników olejem opałowym, w tym zrealizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9
marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w szczególności w zakresie:
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1) przesłania zgłoszenia przewozu oleju opałowego do rejestru zgłoszeń prowadzonego przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, uzyskania numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia i przekazania
numeru referencyjnego Zamawiającemu, najpóźniej w dniu wykonania przewozu,
2) w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń Wykonawca zobowiązany jest do przesłania do Krajowej
Administracji Skarbowej dokumentu zastępującego zgłoszenie i uzyskania od właściwego organu
Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzenia przyjęcia tego dokumentu,
3) niezwłocznego aktualizowania danych zawartych w zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim jest
obowiązany do zgłoszenia lub uzupełnienia danych (przy czym dane dotyczące oleju opałowego
będącego przedmiotem przewozu zawarte w zgłoszeniu nie podlegają aktualizacji),
4) w przypadku korzystania z usług podwykonawcy do transportu oleju opałowego Wykonawca
zobowiązany jest do nadzoru realizacji uzupełnienia zgłoszenia przez podwykonawcę w zakresie
danych podwykonawcy,
5) Zamawiający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze oleju opałowego, nie później niż w dniu
roboczym po dniu dostarczenia oleju opałowego.
4. Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) przewoźne instalacje pomiarowe do wydawania paliw ciekłych, używane do realizacji przedmiotu
umowy, posiadają aktualne i ważne świadectwo legalizacji wydane przez właściwy Okręgowy Urząd
Miar i przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego,
3) autocysterny używane do realizacji przedmiotu umowy posiadają aktualne i ważne dopuszczenia
do przewozu paliw płynnych i przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.
4) autocysterna lub obsługa autocysterny wyposażona jest w termometr umożliwiający określenie
temperatury paliwa w chwili zrzutu do zbiorników kotłowni.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z dostawą
przedmiotu umowy, powstałe na osobach oraz w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich.
6. Zamawiający ma prawo pobrania ze zbiornika autocysterny Wykonawcy próbek wybranej partii oleju
opałowego celem zlecenia ich analizy fizykochemicznej przez specjalistyczne laboratorium. Pobranie próbek
nastąpi w obecności osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego do specjalnego pojemnika
przeznaczonego do tego celu. Zaplombowany przez reprezentanta Wykonawcy pojemnik przechowywany
będzie przez Zamawiającego w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się zbiorniki z olejem
opałowym (takie same warunki przechowywania).
7. Jeżeli wyniki analizy, o której mowa w ust. 6 wykażą, że dostarczona partia oleju opałowego jest niezgodna
z Polską Normą – C – 96024:2011 lub atestem, Wykonawca pokryje koszty analizy, wymieni na swój koszt
zawartość zatankowanych zbiorników, dokona płukania zbiorników i pokryje koszty ewentualnych szkód
poniesionych przez Zamawiającego.
8. Dostawy oleju opałowego do poszczególnych Obiektów Pocztowych każdorazowo będą potwierdzane
protokołem potwierdzenia dostawy paliwa, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Protokół
potwierdzenia dostawy paliwa będzie dostarczany każdorazowo przez przedstawiciela Wykonawcy
i podpisywany przez przedstawicieli Stron umowy. Ze strony Zamawiającego przez osoby wskazane
w Załączniku nr 4 do umowy lub osoby, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy.
9. Dostawy oleju opałowego do Obiektów Pocztowych powinny być wykonane w dni robocze, w godzinach od
8.00 do 14.00. Zamawiający nie wyklucza zmiany godziny dostawy dla poszczególnych dostaw, co wymaga
każdorazowo roboczego uzgodnienia z pracownikiem Poczty Polskiej S.A., odpowiedzialnym za przyjęcie
dostawy. Dla potrzeb niniejszej umowy przez pojęcie dni roboczych Zamawiający rozumie dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Zamawiający nie przewiduje celowego scalania dostaw oleju opałowego dla różnych Obiektów Pocztowych,
w jednej dostawie. Ewentualne scalenie dostaw może wystąpić sporadycznie w zależności od potrzeb
Zamawiającego, jednakże decyzję w przedmiotowej sprawie pozostawia się pracownikowi składającemu
zamówienie z danego obszaru, odpowiedzialnemu bezpośrednio za administrowanie i eksploatację źródeł
ciepła.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego oleju dla poszczególnych Obiektów
Pocztowych określonych w Załączniku nr 2 do umowy. Zmiana taka nie może powodować zmiany wartości
umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz nie wymaga dodatkowej zgody Wykonawcy. Dostawy dla
poszczególnych punktów odbioru realizowane w ilościach przekraczających ilości określone w zamówieniu
(Załącznik nr 2 do umowy) realizowane będą zgodnie z marżą/opustem określonym w ofercie.
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12. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę:
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
Umowy.
13. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa złożona w dniu podpisania Umowy będzie ważna przez okres
krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji Umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu
stwierdzającego ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, w terminie najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego ubezpieczenia. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 5 do
Umowy.
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§4
Wynagrodzenie i zasady płatności
Maksymalna
wartość
przedmiotu
umowy
wynosi
netto
………………….
zł.
(słownie:
………………………….………), w tym:
Część nr 1………………………netto,
(słownie …………………………………………………………………………………………………………..)
Część nr ………………………netto
(słownie ………………………………………………………………………………………………………….)
Cena oleju opałowego dla poszczególnych dostaw w danym tygodniu będzie wyliczona na podstawie ceny
jednostkowej netto za 1 m3 oleju opałowego, określonej zgodnie z ust. 3.
0
Ustalenie ceny jednostkowej netto za 1 m3 oleju opałowego dla temperatury referencyjnej +15 C następować
będzie w oparciu o n/w założenia:
1) cena jednostkowa netto za 1 m3 dostarczanego oleju opałowego będzie ustalana w pierwszym dniu
roboczym danego tygodnia, w którym będzie zrealizowane zamówienie i będzie ceną stałą dla wszystkich
zamówień składanych zgodnie z § 2 ust. 2 umowy. Cena jednostkowa netto, będzie średnią z cen SPOT
netto z tygodnia poprzedzającego zamówienie (licząc od poniedziałku do niedzieli) pomniejszoną
/powiększoną o stały wskaźnik marży/opustu* jednakowy dla wszystkich punktów odbioru paliwa
wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy. Wskaźnik ten wynosi …………..(słownie…………… ) i będzie
niezmienny w okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.`
2) cena jednostkowa za 1 m3 paliwa w temp. referencyjnej + 150C będzie ustalana z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3) cena netto, o której mowa w pkt 1), zostanie powiększona o podatek VAT naliczany wg obowiązującej
stawki.
Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie, bez dodatkowego wezwania, do przesyłania Zamawiającemu
w każdy pierwszy dzień roboczy tygodnia wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia informacji na temat
ceny oleju opałowego, ustalonej w oparciu o ust. 3, która obowiązywać będzie w danym tygodniu, na adres
e-mail przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w § 5 ust. 3 umowy.
W przypadku niemożności uzyskania informacji o cenie oleju opałowego ze strony internetowej producenta,
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt informacji o przedmiotowej
cenie.
W takiej sytuacji Wykonawca poinformuje, komórkę organizacyjną Zamawiającego, będącą odbiorcą faktury
VAT o zaistniałych przyczynach przesyłając jednocześnie kopię dokumentu z uzyskaną ceną, poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego uzyskaną cenę.
W przypadku wyliczenia ceny dostawy niezgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do potrącenia z należności Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość różnicy pomiędzy
wartością dostarczonego oleju opałowego, ustaloną na podstawie ust. 3, a wartością wyliczoną niezgodnie
z tymi zapisami, na co Wykonawca wyraża zgodę bez potrzeby składania w powyższym zakresie
dodatkowego oświadczenia woli.
W przypadku opisanym w ust. 6 należy dokonać korekty faktury, poprzez wystawienie faktury korygującej,
która stanowić będzie podstawę do potrącenia z należności Wykonawcy, niewłaściwie skalkulowanej kwoty.
Zmiana ceny (aktualizacja) dokonana zgodnie z zapisami niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga sporządzania aneksu.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy, przy pierwszej dostawie do danego Obiektu
Pocztowego, oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym
z dnia 06.12.2008 r., każdorazowo przy następnej dostawie, w przypadku zmiany przeznaczenia
zakupionego paliwa, w stosunku do oświadczenia złożonego przy pierwszej dostawie. Oświadczenia
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o przeznaczeniu oleju będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, określone
w Załączniku nr 4 do umowy.
Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy każdorazowo następować będzie w oparciu o faktycznie
zrealizowaną dostawę na podstawie protokołu potwierdzenia dostawy paliwa .
Zamawiający zapłaci należność za każdą dostawę w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury
wystawionej na podstawie protokołu potwierdzenia dostawy paliwa dla danej dostawy, o którym mowa w § 3
ust. 8 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur za daną dostawę (nie później niż 7-go dnia od daty
odbioru przedmiotu dostawy).
Faktury należy wystawić na:
Poczta Polska S.A.
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w ……………..
……………………………….
…………………………………
Faktury wraz z protokołami potwierdzenia dostawy paliwa oraz aktualnymi świadectwami jakości należy
przesłać na adres: (odpowiednio do części):
W przypadku Części nr **
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Warunkiem zapłaty za każdą fakturę jest dostarczenie Zamawiającemu aktualnego świadectwa jakości oleju
opałowego wystawionego przez producenta zawierającego m. in. dane o składzie chemicznym paliwa.
Wszystkie koszty związane z dostawami oleju opałowego, w tym koszty transportu i ubezpieczenia
przedmiotu umowy, każdorazowo ponosi Wykonawca.
Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturach. Za datę zapłaty uznaje
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
Koordynatorzy dostaw
Odbiór dostawy każdorazowo nastąpi w Obiekcie Pocztowym wskazanym w Załączniku nr 2 do umowy
w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego, który potwierdzi realizację dostawy w protokole
potwierdzenia dostawy paliwa. Wykaz przedstawicieli Zamawiającego upoważnionych do potwierdzenia
realizacji dostawy zawiera Załącznik nr 4 do umowy.
Dla zapewnienia Wykonawcy uzyskania potwierdzenia dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wskazania w bieżącym zamówieniu innej osoby upoważnionej do odbioru i potwierdzenia dostawy niż
wymieniona w Załączniku nr 4 do umowy. Wskazanie innej osoby upoważnionej do odbioru paliwa nie
wymaga zmian w umowie, a jedynie podania danych tej osoby w treści zamówienia.
Jako koordynatorów dostaw Zamawiający wskazuje następujących pracowników:
1) dla Części nr **
…………………………………………………………………………………………………………………………
2) dla Części nr…….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Osoby wymienione w ust. 3 są odpowiedzialne za merytoryczny i finansowy nadzór nad realizacją niniejszej
umowy, a w szczególności za bieżące monitorowanie należytego wykonania umowy i naliczanie kar umownych
oraz zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wszelkie uwagi dotyczące zastrzeżeń do zrealizowanej dostawy zostaną zawarte w protokole potwierdzenia
dostawy paliwa, w polu „Uwagi ogólne dotyczące dostawy”.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca oświadcza, że całość zamówienia wykona osobiście*, / następujący zakres zamówienia
………………………….. objętego niniejszą umową zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom):
……………………………………………………… , a pozostałą część zamówienia wykona osobiście.*
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Wykonawca ma prawo podzlecić podwykonawcom realizację niniejszego zamówienia lub jego części, jeśli
w ust. 1, Strony ustaliły zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał osobiście, a który zamierza
powierzyć podwykonawcom.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi
przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania lub
zaniechania podwykonawcy lub braku jego należytej staranności.
Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał wszelkich rozliczeń tylko z Wykonawcą.
Do bezpośredniej współpracy w ramach realizacji umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby:
………………………………..tel. ………………………….e-mail…………………………………………………….
§7
Kary umowne
W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości netto przedmiotu
umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy.
W razie niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy oleju zgodnie ze złożonym zamówieniem o którym
mowa w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości
netto niezrealizowanej dostawy.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% wartości netto bieżącej dostawy za każdy dzień opóźnienia, a począwszy od 3-go
dnia, w wysokości 3% za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie dostawy liczone jest od dnia następnego po
dniu dostawy potwierdzonej przez Wykonawcę, w odpowiedzi na złożone zamówienie, zgodnie z treścią § 2
ust. 2 umowy.
Jeżeli opóźnienie w wykonaniu realizacji dostawy przekroczy 7 dni kalendarzowych, Zamawiający może
odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i zażądać kary umownej
w wysokości 15% wartości umowy netto, o której mowa w § 4 ust.1 umowy.
Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody
przekroczy wartość kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy (według uznania Zamawiającego) jak też, do wystawienia
noty księgowej, płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia na wskazany w nocie księgowej rachunek
bankowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§8
Odstąpienie
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części bez jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości,
3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy wykorzystywanego do realizacji
umowy – w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości,
4) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie
zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie
z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego,
5) w przypadku, gdy Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim (nie wymienionym
w umowie) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
6) w przypadku, gdy Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia –
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.
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Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Zmiany umowy
Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej
w formie aneksu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
Zmiana oznaczenia Stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów, a także
zmiana osób upoważnionych do kontaktu wskazanych w § 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz § 6 ust. 5 umowy nie
stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
§ 10
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie, Stronom
przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym będzie sąd powszechny
w ……..…..
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu umowy dla
Zamawiającego i dla Wykonawcy.

Załączniki:
1) Formularz oferty** – zał. nr 1 do umowy,
2) Wykaz ilości zamówienia oraz obiekty – zał. nr 2 do umowy,
3) Wzór protokołu potwierdzenia dostawy paliwa – zał. nr 3 do umowy,
4) Wykaz przedstawicieli Zamawiającego upoważnionych do potwierdzenia realizacji dostawy oraz składania
oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego – zał. nr 4 do umowy,
5) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa;
Kontakt z inspektorem ochrony danych (od 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl;
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia 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 95/46/WE (RODO);
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy;
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja
2018 r.), prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych;
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z
rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję
Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych.
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Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

* Niepotrzebne skreślić
** Należy wstawić właściwą część zamówienia
*** należy wpisać formę wniesionego zabezpieczenia oraz w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu nazwę oraz nr rachunku, na
który została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia.
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