
CKiW.DZP.271.2.2020 – Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni Centrum Kształcenia  

i Wychowania OHP w Oleśnicy 

Załącznik nr 5 SIWZ 

 

WZÓR 

          

UMOWA DOSTAWY Nr CKiW.DZP.271.2.2020 
 

zawarta w dniu ........................  2020 r. w Oleśnicy pomiędzy: 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, 

z siedzibą przy ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica, NIP 911-17-67-347, reprezentowanym przez:  

Przemysława Adama Wróbel – Dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

.................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez ……….......................................................... 

zwanym dalej Dostawcą  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.), o następującej treści: 

§  l 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla dwóch 

kotłowni olejowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy w okresie od 

01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz ofertą złożoną przez Dostawcę.  

2. Szacunkowe zapotrzebowanie dla obu kotłowni wynosi łącznie 90.000 litrów oleju.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości oleju określonego w §1 pkt. 2 

w zależności od zużycia, a Dostawca oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu dochodził od 

Zamawiającego żadnych roszczeń.  

§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw sukcesywnie partiami zgodnie 

z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

2. Termin i wielkość dostawy każdej partii towaru będą wynikiem jednostronnej dyspozycji 

Zamawiającego, wysyłanej Dostawcy drogą telefoniczną (tel. …………..…...) lub 

mailową (mail …………..…………).  

3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 48 godzin od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.  

4. Miejsce realizacji zamówienia:  

a) Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica  

b) Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, ul. Wałowa 10, 56-400 Oleśnica 

 

§ 3 

1. Towar zostanie dostarczony przez Dostawcę przy użyciu samochodu posiadającego 

legalizowane urządzenie pomiarowe ilości oleju oraz termometr do pomiaru temperatury 

dostarczanego oleju.  

2. Dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 

15
o
C, zgodnie z ilością i temperaturą  podaną w protokole odbioru towaru.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3ti


3. Do każdej partii towaru Dostawca dołączy świadectwo jakości potwierdzające,  

że dostarczony olej spełnia parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ.  

4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, Zamawiający złoży stosowną 

reklamację Dostawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym 

upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego.  

5. W przypadku dostawy nieterminowej lub dostawy produktów złej jakości i powstałych  

z tego tytułu szkód, Dostawca zostanie obciążony kosztami ich usunięcia.  

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące sumę 

wynagrodzeń cząstkowych za zrealizowane dostawy cząstkowe zgodnie z dyspozycjami 

opisanymi w § 2 pkt. 2.  

2. Przewidywana łączna wartość umowy brutto wyniesie ………………zł (słownie: 

…………………………………) i nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do 

realizacji umowy do tej wysokości.  

3. Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. 

podatek VAT, koszty transportu oraz rozładunku w miejscu realizacji zamówienia. 

4. Cena jednostkowa zgodnie ze złożoną ofertą wynosi …………… zł/m
3
 brutto (słownie: 

…………………………………), w tym marża lub opust netto wynosi ………………. zł  

5. Cena m
3
 oleju zgodnie ze złożoną ofertą jest składową aktualnej ceny producenta oraz 

stałej marży lub opustu Dostawcy i będzie podlegała ewentualnym zmianom jedynie 

w przypadku zmiany ceny przez producenta.  

6. W przypadku zmiany ceny przez producenta, cena zostanie przeliczona w sposób określony 

w załączniku nr 1A do SIWZ (formularz cenowy), uwzględniając zmianę ceny producenta 

i należnego podatku VAT wynikającego ze zmiany ceny. Pozycja marża lub opust nie 

ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.  

7. W przypadku waloryzacji ceny Dostawca dołączy informację cenową producenta.  

8. Zmiana ceny oleju w sytuacjach i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie 

wymaga wprowadzenia jej aneksem do niniejszej umowy.  

9. Dostawca wystawiał będzie faktury na podstawie protokołu odbioru zamówionej partii 

towaru podpisanego przez Zamawiającego.  

10. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 45 dni od otrzymania faktury, na rachunek 

bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.  

 

§ 5 

Dostawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy  

o zamówienia publiczne zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). 

 

§ 6 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części umowy (nie mniej niż 10.000 

zł),  

b) za nieterminową dostawę partii towaru opisaną w § 2, w wysokości 10% wartości 

zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki (nie mniej niż 200 zł za każdy dzień).  

2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie wyżej opisanych kar umownych z przysługujących 

mu należności, wynikających z faktur VAT.  

3. W razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie Dostawca naliczać będzie 

odsetki ustawowe.  

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia szkód przewyższających wartość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych.  



 

§ 7 

1. Dostawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Dostawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi pod 

rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z obowiązkiem zapłaty przez 

Dostawcę kary określonej w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy.  

 

§ 8 

Strony mogą rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od 

ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone. W takim przypadku Zamawiający 

zachowuje określone w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy prawo do kary umownej od 

Dostawcy.  

§ 9 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Dostawcy, z wyjątkiem waloryzacji ceny na zasadach 

określonych w § 4 niniejszej umowy oraz szacunkowej ilości oleju, która uzależniona jest 

od zużycia.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu  

w zakresie:  

a) zmian organizacyjnych Stron umowy, np. zmiana reprezentacji, nazwy, siedziby, 

numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,  

b) zmian cen jednostkowych brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego 

dla Dostawcy, w przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, 

mających wpływ na cenę przedmiotu zamówienia, np. zmiana ustawowej stawki podatku 

VAT, 

c) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających 

się o to zamówienie lub na wynik postępowania.  

3. Wszelkie zmiany, aneksy, uzupełnienia jak również wypowiedzenie niniejszej umowy 

winno być dokonane pod rygorem nieważności na piśmie.  

 

§ 10 

Osobami wyznaczonymi przez Strony do realizacji zawartej umowy są:  

a) reprezentująca Zamawiającego Pan/Pani ……………………….......... tel. ………………, 

e-mail ………………………………….. 

b) reprezentująca Dostawcę Pan/Pani ………………………….….......... tel. ………………, 

e-mail ……………………………. 

 

§ 11 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO A 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych, i, w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Kształcenia  

i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy z siedzibą  przy ul. Zamkowej 4, tel. 

71-314-22-03. 



1/ inspektorem ochrony danych osobowych jest: Grażyna Hachoł - adres email: 

g.hachol@ohp.pl, 

2/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b, c RODO tj. 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29września 1994r. 

o rachunkowości, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,  

3/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawę z dnia 25 lutego 2016r . 

o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 

4/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres od 1 do 5 lat w zależności od typu 

dokumentu zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Ustawą 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub przez okres wynikający z 

innych przepisów jeżeli jest dłuższy niż wspomniany powyżej, 

5/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz 

Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

niepodanie danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty; 

6/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie, stosowanie do art. 22 RODO; 

7/ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8/ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO. 

 

§ 12 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO B 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych, i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1/administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych hufców Pracy w Oleśnicy z siedzibą  przy ul. Zamkowej 4, tel. 71-314-22-03, 

email: ckiw-olesnica@ohp.pl. 



2/ § inspektorem ochrony danych osobowych jest: Grażyna Hachoł  - adres email: 

g.hachol@ohp.pl 

3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 

4/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o 

ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 

5/ Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od oferenta biorącego udział  

w niniejszym postępowaniu. 

6/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy, lub przez okres wynikający z innych przepisów jeżeli jest dłuższy niż 

wspomniany powyżej, 

7/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz 

Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

niepodanie danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty; 

8/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie, stosowanie do art. 22 RODO; 

9/ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10/ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 14 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony będą 

rozstrzygać polubownie.  

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.  

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd 

miejscowo właściwy dla Dostawcy. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

                 DOSTAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 


