
INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW PAN, BIAŁOWIEŻA, UL. STOCZEK 1 
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA NR ZP IBS PAN /06/2019 
 

zawarta w dniu ……………. w Białowieży pomiędzy: 
 
Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża, (NIP 543-12-25-396), 
zwanym dalej „Zamawiającym„ 
reprezentowanym przez: 
Dr. hab. Rafał Kowalczyk – Dyrektora 
 
a 
 
 
 
zwanym dalej  „Dostawcą” 
 
reprezentowanym przez: 
 
 
............................................. 
 
 
 
 
o treści następującej: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju opałowego lekk iego do Instytutu Biologii 
Ssaków PAN w Białowieży, w terminie od dnia 01.01.2020. r. do 31.12.2020 roku w ilościach zamawianych 
przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nr ZP IBS PAN 06/2019 z dnia 12.12.2019 roku stanowiącą integralną część umowy. 
2. Koszty transportu obciążają Dostawcę. 

§ 2 
Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim. 
 

§ 3 
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania oleju opałowego do trzech kotłowni IBS PAN (dwie przy  
ul. Stoczek 1 i jedna przy ul. Tropinka 102) w ustalonych z Zamawiającym terminach, dostosowanych do 
zapotrzebowania na przedmiot zamówienia. 
2. Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostaw na podstawie telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania 
przez osobę upoważnioną przez Odbiorcę w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od zgłoszenia 
zapotrzebowania. Przedłużenie terminu dostawy o 24 godziny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy okres 
realizacji obejmuje dzień świąteczny. 
3. Za koordynację działań ze strony:  

a) Zamawiającego – odpowiedzialny jest Jerzy Chilecki 
 

b) Dostawcy – odpowiedzialny jest ..................................................................... 
 

§ 4 
Wykonawca odpowiada za zgodność parametrów jakościowych dostarczanego oleju opałowego z parametrami 
jakościowymi określonymi w kopii świadectwa jakości oleju opałowego, o którym mowa w § 7 ust. 2. 
 

§ 5 
1. Ustala się cenę za 1 litra oleju opałowego na kwotę: 

netto – …….. zł (słownie: ……………………………….) 
podatek VAT – ……..zł (słownie: ……………………………….) 
brutto – …….. zł (słownie: ……………………………….)  
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2. Cena bez podatku VAT jednego litra oleju opałowego jest sumą: 
a) ceny zakupu oleju (od producenta) – ……..złotych (słownie: ……..……..……..……..……..), 
b) upustu Dostawcy –  …….. złotych (słownie: ……..……..……..……..), 

3. Upust jest stały przez cały okres trwania niniejszej umowy i wynosi …….. (słownie: ……..……..……..……..) 
za każdy litr oleju opałowego, który zostanie dostarczony Zamawiającemu.  

4. W cenę wliczone są koszty transportu i rozładunku.  
5. Strony ustalają, iż cena jednostkowa jest ceną ostateczną bez możliwości doliczeń, a cena dostaw będzie 

waloryzowana jedynie w przypadku zmian cen oleju opałowego u producenta. Waloryzacja będzie 
następować na podstawie zaświadczenia od producenta o wzroście cen. 

6. W trakcie trwania umowy dopuszcza się zmiany ceny umownej bez podatku VAT jednego litra oleju 
opałowego, określonej w § 5 ust. 2 pkt. a, jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oleju 
opałowego. Zmiana ceny oleju opałowego w związku ze zmianą ceny zakupu określonej w § 5 ust. 2 pkt. a 
nie wymaga sporządzania aneksu. 

7. Podstawą kalkulacji będzie cena publikowana na stronach internetowych przez producenta w dniu zgłoszenia 
zamówienia. 

8. Przez cały okres trwania umowy marża Dostawcy nie ulegnie zmianie. 
9. Strony ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT, 

cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. 
 

§ 6. 
1. Zamawiający szacuje zakup oleju opałowego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w ilości ok. 

70000 litrów. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w zakresie mniejszym niż początkowe 

ustalenia w niniejszej umowie. 
 

§ 7 
1. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w 

kotłowniach olejowych. 
2. Dostawca gwarantuje stałą, dobrą jakość paliwa o parametrach zgodnych z dostarczoną ofertą. Jakość 

każdej dostawy oleju będzie potwierdzana przez Dostawcę kopią certyfikatu jakości wystawionego przez 
producenta. 

 
§ 8 

1. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia od czasu dostawy przez cały okres zużywania 
dostarczonej ilości oleju. 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady przedmiotu zamówienia wygasają po każdorazowym zużytkowaniu 
dostarczonej ilości oleju. 

3. Dostawca zobowiązuje się do pozostawiania próbki oleju opałowego z każdego kolejnego tankowania (w 
przezroczystym słoju, ok. 3 litry), która mogłaby posłużyć jako próbka do analizy jakości oleju w 
specjalistycznym laboratorium, w przypadku podejrzeń, że zaistniała awaria kotłowni mogła być 
spowodowana złą jakością oleju. Dostawca może zapieczętować słój na swój własny sposób. Przy 
następnej dostawie próba z dostawy poprzedniej będzie wlewana do zbiornika. 

4. Dostawca zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnej analizy.  
5. Każda dostawa oleju opałowego musi posiadać świadectwo jakości. Czytelna kopia świadectwa jakości, 

potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, będzie przekazywana przedstawicielowi 
Zamawiającego przy każdej dostawie oleju opałowego. 
 

§9 
1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu 

umowy.  
2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych oleju opałowego Zamawiający jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Dostawcy i sporządzenia protokółu reklamacyjnego. 
3. Stwierdzenie możliwej złej jakości oleju, jako przyczyny awarii kotłowni, może być stwierdzone przez 

konserwatora urządzeń kotłowniczych. 
4. Ujawnienie się wady/złej jakości lub szkód wynikłych z używania dostarczonego wadliwego przedmiotu 

zamówienia powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej 
stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Dostawcę. Zamawiający wyznaczy w uzgodnieniu z Dostawcą termin 
usunięcia wad i uszkodzeń.  
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5. Dostawca jest odpowiedzialny za usunięcie wad fizycznych urządzeń kotłowniczych powstałych w wyniku 
dostarczenia złej jakości oleju opałowego.  

6. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub wadliwego działania urządzeń kotłowniczych w okresie gwarancji 
przedmiotu zamówienia a spowodowanych jego złą jakością Zamawiający będzie żądać opróżnienia 
zbiorników z wadliwego oleju i ponownego dostarczenia oleju niewadliwego/dobrej jakości bez dodatkowej 
opłaty za ponowną usługę. 

7. Usunięcie wad i uszkodzeń winno być stwierdzone protokolarnie. 
8. Dostawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  
§ 10 

W przypadku nie dotrzymania umówionego terminu dostaw, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 Zamawiający 
uprawniony jest do zakupu oleju z innego źródła na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Wykonawcy 
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych z niedogrzaniem pomieszczeń. 
 

§11 
1. Zapłata należności Dostawcy będzie następowała w oparciu o wystawione przez Dostawcę faktury VAT za 

zrealizowane dostawy oleju. 
2. Podstawą do wystawiania i opłacania faktur stanowić będzie podpisany przez pracownika IBS PAN dowód 

dostawy. Przy dostawie obecni będą przedstawiciele obu stron umowy, tj. pracownik Dostawcy oraz 
pracownik Zamawiającego. 

3. Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez Zamawiającego.  

 
§ 12 

1. W czasie realizacji niniejszego zamówienia Dostawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a. podjęcia wszelkich zabezpieczeń zgodnie z wymogami zabezpieczenia p.poż; 
b. nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Dostawcy i Zamawiającego; 
c. utrzymania porządku podczas realizowania dostawy; 
d. dostarczenia każdorazowo dokumentów będących certyfikatem jakości przedmiotu zamówienia; 
e. pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość dostaw. 

 
§ 13 

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przysługuje prawo dochodzenia kar 
umownych z tytułu i w wysokości jak określono niżej: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2% ceny przedmiotu umowy (ceny 
łącznie z podatkiem VAT zamówionej partii) za każdy dzień zwłoki za nieterminową realizację zobowiązań 
umownych i karę umowną w ww. wysokości za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych podczas 
odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi; 
b) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% ceny przedmiotu 
umowy (ceny łącznie z podatkiem VAT zamówionej partii) za każdy dzień zwłoki z zapłatą wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które druga nie odpowiada, strona 
winna odstąpienia od umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego.  

3. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu Cywilnego przysługuje 
im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.. 

b) W przypadku, o którym mowa w pkt. a, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

c) gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze wobec Wykonawcy, 
d) gdy została ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
e) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, lub wykreślenie go z rejestru,  
f) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy opóźnia się z dostawą zamówionej 

partii oleju opałowego co najmniej 5 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy. 
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4. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach 
ogólnych odszkodowania uzupełniającego za nie zrealizowanie reklamacji, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 14 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

 
§ 15 

Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, 
a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd 
właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono jednobrzmiących 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
Zamawiający                            Dostawca 
 
1. ................................................                        1. ........................................... 
 
 
2. ...................................................                            2. ............................................. 
 
 
 
 


