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Zał. Nr 3 do SWZ 
Znak sprawy: 1/ZP/AT/2022 

 

UMOWA Nr …../2022 
 

zawarta w dniu …………….. w Katowicach pomiędzy: 
 
Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego 40-084 Katowice, ul. Sokolska 2,  
zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr RIK F/4/99, NIP 634-013-76-69  
reprezentowaną przez:  
Adama Wesołowskiego - Dyrektora 
zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 
a firmą 
…………………….  
reprezentowana przez: 
……………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści: 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w procedurze krajowej nr 1/ZP/AT/2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na 
podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129). 

 
§ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego, do kotłowni mieszczącej się w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2, 
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023 roku, zgodnie z formularzem 
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 120 000 
litrów w okresie obowiązywania umowy.  Zamawiana łączna ilość oleju stanowi przewidywane, 
szacunkowe zapotrzebowanie i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego 
określonego w SWZ w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu 
np. niekorzystnych warunków atmosferycznych. W razie zmniejszenia zamówienia Wykonawcy 
nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.  

3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu olej opałowy lekki 
przy użyciu odpowiedniego szybkozłącza wlewu. Parametry oleju określono w SWZ, który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Dostarczany olej opałowy lekki musi spełniać wymogi określone w PN/C – 96024:2011 dla L albo 
L1. 

5. Wykonawca oświadcza, że został zarejestrowany jako tzw. pośredniczący podmiot olejowy, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23e ustawy z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(Dz.U.2022. 0.143). 

6. Zamawiający oświadcza, że został zarejestrowany jako tzw. zużywający podmiot olejowy, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22b ustawy z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.  

 
 

§ 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Umowa obowiązuje strony od dnia jej podpisania do dnia 30.09.2023 roku.  
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§ 3. CZĘSTOTLIWOŚĆ I WARUNKI DOSTAW 

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy sukcesywnie własnym transportem, na własny koszt 
i ryzyko, w terminie do 3 dni od daty pisemnego, mailowego bądź telefonicznego zamówienia 
przez Zamawiającego. Dostawy będą realizowane każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Zamawiającym w godzinach pracy Filharmonii Śląskiej. Niezastosowanie się do 
wyznaczonych godzin dostaw przez Wykonawcę i przyjazd w innych godzinach spowoduje 
przestój, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadkach szczególnych (awaria 
urządzeń pomiarowych służących do odczytu stanu poziomu i stwierdzenia stanu alarmowego) 
Zamawiający zażąda od Wykonawcy dostawy w trybie natychmiastowym określonej ilości oleju 
opałowego. 

2. Częstotliwość dostaw uzależniona będzie od warunków pogodowych. Jednorazowa dostawa 
będzie nie większa niż 18 000 litrów. Odbiór oleju opałowego dokonywany będzie przez osobę 
odpowiedzialną ze strony Zamawiającego zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego 
posiadającego aktualną legalizację, zainstalowanego na jednostce dostawczej.  

3. Wykonawca do każdej dostawy dołączy następujące dokumenty: 

 świadectwo jakości (oryginał lub kopię poświadczoną za  zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę) 

 dokument zakupu oleju opałowego (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę). 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypad-
ku braku wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, wymienionych w punkcie 3.  

5. Dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 
załadunku i transportu paliw. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.  
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 

 
§ 4. WYNAGRODZENIE 

1. Szacunkowa wartość netto umowy w dniu jej podpisania wynosi ____________________zł 
(słownie złotych:____________)  Szacunkowa wartość brutto umowy (z VAT) w dniu jej 
podpisania wynosi _________________zł (słownie złotych: _________________________) 
Szacunkowa wartość umowy wynika ze wzoru zawartego w § 4 ust. 2 umowy, dla całkowitej 
dostawy oleju równej 120 000 litrów. 

2. Za wykonanie pojedynczej dostawy Wykonawcy  przysługuje wynagrodzenie brutto  
w wysokości ustalanej zgodnie z poniższym wzorem: 

   W = IP x CP x (100%+MD) + VAT 
gdzie:  W  – wyliczone należne wynagrodzenie brutto za dostawę, 

IP  – ilość dostarczonego oleju opałowego, 
CP  – cena jednostkowa producenta oleju opałowego netto w dniu dostawy, 
MD – stała marża Wykonawcy zgodnie z ofertą równa  …., 
VAT  – należny podatek VAT. 

3. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie 
zasady określonej w § 4 ust. 2 w ilości oraz cenie jednostkowej za 1 litr oleju opałowego 
określonej przy każdej dostawie w formie kserokopii dokumentu zakupu u producenta 
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę względnie cennika producenta 
(oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dołączonego 
do faktury VAT, powiększone o marżę Wykonawcy stanowiącą wartość stałą określoną 
w formularzu ofertowym i nie podlegającą zmianie przez okres obowiązywania umowy. 

4. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczoną ilość oleju opałowego zgodną ze wskazaniami 
urządzenia pomiarowego zainstalowanego na jednostce dostawczej. 
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5. Strony ustalają, że każdorazowo zapłata za dostawę nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 
podane na fakturze. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT. Za 
dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U.2022. 0.931). 

7. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, 
obowiązuje następujący adres doręczenia faktury VAT: ……………………….. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, liczone od dnia 
następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 
 

 
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać przysługującej wierzytelności 
pieniężnej na rzecz osoby trzeciej. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonanie zamówienia 
osobom trzecim. 

3. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczanego towaru z tytułu rękojmi według zasad kodeksu 
cywilnego. 

4. W przypadku dostaw oleju opałowego o niewłaściwych parametrach, co w znaczny sposób 
wpłynie na niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich wydajność, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji i w obecności jego przedstawiciela pobierze próbki 
zakwestionowanej dostawy oleju opałowego w celu przeprowadzenia w trybie natychmiastowym 
badania w najbliższym, niezależnym laboratorium posiadającym uprawnienia do ich wykonywa-
nia. Jeżeli ich wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym 
certyfikatem jakości Wykonawca w trybie natychmiastowym nie dłużej niż w ciągu 3 godzin od 
terminu zgłoszenia podejmie działania w celu usunięcia niewłaściwego paliwa, czyszczenia 
zbiorników (w okresie nie dłuższym niż wymaga tego proces technologiczny) i ponownego 
zatankowania go paliwem spełniającym wymagane normy. Koszty całej operacji od chwili złożenia 
reklamacji przez Zamawiającego do chwili ponownego zatankowania, koszty wykonania badań 
oraz koszty poniesione przez Zamawiającego związane z utrzymaniem odpowiednich parametrów 
w budynku w tym okresie pokryje w całości Wykonawca. Niezastosowanie się do powyższego 
uprawnia Zamawiającego do potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kwoty objętej 
postępowaniem reklamacyjnym oraz naliczenia kosztów wynikających z wymiany i czyszczenia 
zbiorników oraz rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z naliczeniem kary umownej 
określonej w § 6 ust. 4 umowy.  

1. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń grzewczych spowodowanych złą jakością dostar-
czonego oleju opałowego grzewczego Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia 
awarii oraz kosztami poniesionych strat w wyniku awarii oraz wypowie umowę naliczając karę, 
o której mowa w § 6 ust. 4. 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą powyżej 24 godzin od terminu określonego 
w § 3 ust. 1 bądź dostarczy olej opałowy grzewczy w ilości mniejszej od zamówionej, Zamawiający 
ma prawo zlecić wykonanie zamówienia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. Wykonanie 
dostawy zastępczej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji dalszej części umowy oraz zapłaty kar 
umownych. 
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§ 6. KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania dostawy w umówionym terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki.   

2. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu Zamówienia, a w szczególności stwierdzenia niższej 
wartości opałowej oleju, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% 
wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku zwłoki w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad lub zwłoki w realizacji 
postępowania reklamacyjnego, Wykonawca za każdy rozpoczęty dzień zwłoki zapłaci Zamawia-
jącemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1. 

4. Wykonawca z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 
umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy 
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
poniesie on szkodę przekraczającą wartość kar umownych zastrzeżonych i naliczonych w oparciu 
o powyższe podstawy prawne. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur 
wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrą-
ceniu i jego wysokości. 

7. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 15% przewidywanej całkowitej wartości 
brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

8. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują swoją moc pomimo odstąpienia od 
Umowy lub jej rozwiązania na podstawie wypowiedzenia. 
 

 
§ 7. ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy 
oraz wprowadzenie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 455 uPzp).   
 

 
§ 8. WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wypowiedzenie umowy w tym wypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku przyłączenia 
Zamawiającego do miejskiej sieci ciepłowniczej i rezygnacji z grzania olejem opałowym. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części 
umowy i zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych od Zamawiającego.  

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym naliczając karę umowną, 
o której mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy w sytuacjach, gdy: 
a) Wykonawca z własnej winy dwukrotnie opóźnia realizację dostaw, 
b) Wykonawca dostarczy niewłaściwą ilość oleju opałowego grzewczego, 
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c) Wykonawca będzie działał na szkodę Zamawiającego, wykonywał przedmiot umowy 
niezgodnie z umową lub będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne nienależycie. 

4. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powin-
no zawierać uzasadnienie. 

 
 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, 
Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 

Załączniki do umowy: 
1. Oferta Wykonawcy 
2. SWZ 

 
       

Wykonawca:                                                                                          Zamawiający: 
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