
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 47/MDK/2017

UMOWA Nr …......./MDK/2017 projekt

Zawarta w dniu ........................ r.  pomiędzy:

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 
Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., wpisanym  do Reje-
stru Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, reprezentowanym przez:

1. Leona Ryszarda Kowalskiego - Dyrektora

Zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a firmą:
……………………………………………………………………………………..
reprezentowaną  przez:

1. ……………………………………………………………………………..

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej  oferty w oparciu o
Zapytanie  ofertowe  nr  47/MDK/2014  z  dnia  06.12.2017r.   na  wykonanie  zamówienia  o
wartości  szacunkowej  do 30000 euro  netto  pn:  „Dostawa oleju  opałowego lekkiego dla
potrzeb ogrzewania budynku Filii MDK w Karsiborzu przy ul. 1-go Maja 40”
oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie , zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 7.000
litrów/rok, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2021r., do kotłowni olejowej zlokalizowanej w
budynku Filii  MDK nr 3 przy ulicy 1-go Maja 40 w Karsiborzu i  administrowanej  przez
Miejski Dom Kultury w Świnoujściu.
2. Olej opałowy spełniający następujące parametry (wg PN-C-96024:2011)
- Wartość opałowa – nie mniejsza niż 42 MJ/kg
- Zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2%
- Temperatura zapłonu – powyżej 55o C
- Temperatura płynięcia – nie mniej niż -20o C
- Gęstość w temp. 15 o C nie większa niż 860kg/m3
3. Dostawy oleju opałowego będą  następowały  sukcesywnie   na podstawie zamówienia w
formie telefonicznej potwierdzonej faksem lub pocztą e-mail, z 2-dniowym wyprzedzeniem,
w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą dostawą oleju opałowego aktualny
certyfikat jakości oleju opałowego.
5.  Rozliczenie  przyjętej  ilości  oleju  opałowego  będzie  następowało  w  temperaturze
referencyjnej 150C.

§ 2
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r. 
do dnia 31 grudnia 2021r.



§ 3
1. Na dzień zawarcia umowy cenę ustalono zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,
2. Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku
podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta , proporcjonalnie do jego wzrostu
lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub
obniżenie dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca  dołączy oświadczenie cenowe
hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).
3.  W  czasie  obowiązywania  umowy  całościowe  wynagrodzenie  Wykonawcy  nie  może
przekroczyć 30000 euro, liczonych zgodnie z rozporządzeniem o którym mowa w art. 35 ust.
3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Cena jednostkowa netto za 1 dm3 dostarczonego przez Dostawcę oleju opałowego będzie
obliczana  na  podstawie  obowiązującej  na  dzień  złożenia  zamówienia  u  producenta  ceny
podanej  na  jego  stronie  internetowej  powiększonej  o  stałą  stawkę  marży  Wykonawcy
zaoferowanej w ofercie (lub pomniejszonej o zaproponowany w ofercie upust). Marża (lub
upust  )  od  ceny z  oficjalnej  strony producenta  jest  stała  (lub  stały)  w  okresie  realizacji
zamówienia.

§ 4
1.  Zapłata  za  przedmiotowy  opał  nastąpi  po  otrzymaniu  przez  Zamawiającego  każdej
przesyłki opału.
2. Faktura ma być wystawiona za każdą przesyłkę dostarczonego opału z datą złożenia
zamówienia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ureguluje należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT,
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
4. Faktura ma być dostarczona i wystawiona na:  Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego
1/1, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-14-92-635.

§ 5
1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć opał w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia
przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania ilości i jakości dostarczanego opału
oraz  odmowy  przyjęcia  dostawy  w  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub
jakościowych.
3. Wykonawca  zapewnia,  pod  rygorem  zerwania  umowy  bez  przewidzianych  terminów,
aktualną legalizację urządzeń pomiarowych. 
4.  Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenia  urządzeń  związanych  ze  spalaniem  oleju
opałowego powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego oleju opałowego. 
5. W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu
wymaganym przez Zamawiającego parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału
złej  jakości  i  ponownego  dostarczenia  opału  o  takich  parametrach,  jakich  Zamawiający
wymagał w zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający zastrzega sobie, że w razie wystąpienia istotnej 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 miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Zamawiający nie 
ponosi żadnych kar, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy. 
7. Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do odbioru każdej partii opału, stanowi
Załącznik do umowy.



§ 6
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy :
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, kary umowne
a) 5 % wartości zamówionego towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) 0,5 % wartości zamówionego towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień
zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wys. 5 % wartości
zamówionego opału w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności za towar kar umownych należnych
Zamawiającemu na mocy powyższych postanowień zawartych w ust. 1 i 2.

§ 7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 
pisemnej.

§ 8
Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
Zamawiającego.

§ 9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jedną otrzymuje 
Zamawiający a jedną Wykonawca.

§ 10

Integralną częścią umowy jest:
a) zapytanie ofertowe nr 47/MDK/2017,
b)  oferta Wykonawcy z dnia …. 2017r. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


