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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego  

numer sprawy BZP-3941-28/2019 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr BZP-396-…/2019 

 
 

zawarta w dniu .............. 2019 roku w Krakowie pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-157), Plac 
Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez Rektora Uczelni - prof. Stanisława Tabisza,  
w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa, występuje:  
Kanclerz Uczelni - dr Jolanta Ewartowska 
przy kontrasygnacie Kwestor Uczelni - mgr Jacek Kowalski 
a       
Firmą ………………………………………………………………………………………… wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym ………. zł, posiadającą nr 
REGON …………………….., NIP …………………… reprezentowaną przez:  
........................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną) 
 

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej zamawiający 
uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 

……………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………………………. z siedzibą ………………………………..…, REGON …………………….., NIP 
……………………, 
 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”, 
 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wymagającego 
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 
roku poz. 1986 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy, została zawarta umowa o następującej 
treści:  
 

§ 1. 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego dla Domu Pracy Twórczej oraz 
Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.  

2. Szacunkowa ilość prognozowana całości dostaw oleju opałowego wynosi 20 000 litrów. 
3. Dostawy oleju opałowego lekkiego gatunek L1 do celów grzewczych odbywać się będą 

sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego do kotłowni znajdującej się na terenie Domu Pracy 
Twórczej i Domu Plenerowego ASP im. Jana Matejki w Krakowie, przy ul. Harenda 16                             
w Zakopanem - (8 zbiorników o łącznej pojemności 8.000 l). 

4. Dostawy będą realizowane każdorazowo w ilościach od 2.000 litrów do 6.500 litrów w zależności 
od potrzeb Zamawiającego, przy czym zamawiający zastrzega, iż maksymalny dopuszczalny przez 
zamawiającego termin realizacji dostawy wynosi 24 godziny od chwili złożenia telefonicznego 
zamówienia. 

5. Częstotliwość dostaw będzie uzależniona od zewnętrznych warunków termicznych i stopnia 
zapotrzebowania Zamawiającego na ciepło.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego oleju, 
w zależności od warunków atmosferycznych panujących w okresie obowiązywania umowy lub 
wyłączenia z użytkowania któregokolwiek z urządzeń przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia pieniężne wobec Zamawiającego.  

 
 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 
 

Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 roku. 
 

§ 3. 
Wartość umowy i sposób płatności 

1. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego za realizację przedmiotu 

umowy tj. sprzedaż i dostarczenie szacunkowej ilości 20.000 litrów oleju opałowego na 

podstawie złożonej oferty wynosi .................................. złotych brutto (słownie: 

............................................................................... złotych), w tym należny podatek VAT, przy czym 

Zamawiający zastrzega możliwość nie wykorzystania pełniej kwoty wartości umowy.  

2. Zamówienie w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości oleju opałowego nie spowoduje 

zmiany upustu określonego w ust 3 jak również z tego powodu nie będą przysługiwały 

Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do zamawiającego. 

3. Zgodnie z ofertą cena jednego litra oleju opałowego wynosi .................... złotych netto                        

i uwzględnia rabat (upust) udzielony przez Wykonawcę w wysokości …. % tj. ............ złotych                   

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny 1 litra oleju opałowego                               

w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez producenta.  

5. W przypadku zmiany ceny oleju u producenta cena za dostawę oleju wzrasta lub maleje                          

o wartość podwyżki lub obniżki podanej przez producenta. Zmiana ceny następuje na podstawie 

informacji o cenach paliwa podanych przez producenta oleju opałowego na stronie internetowej 

producenta, obowiązujących w dniu dostawy oleju opałowego. 

6. Rozliczenie za sprzedaż i dostawę oleju opałowego będzie następowało po każdorazowej 

dostawie zamówionej partii oleju opałowego, na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 Wykonawca załączy do faktury komunikat 

cenowy producenta,    u którego Wykonawca zaopatrzył się w olej opałowy, określający cenę 1 litra w 

dniu dostawy paliwa. 

7. Rozliczenie będzie odbywało się w temperaturze 15ºC z dołączonym przez Wykonawcę dla 

każdej dostawy wydrukiem z drukarki zamontowanej w autocysternie. 

8. Zamawiający zapłaci za dostarczony olej opałowy cenę obowiązującą w dniu dostawy, przy czym 

Wykonawca zachowa wysokość udzielonego upustu na poziomie określonym w ust. 3. 

9. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego. 
 

 

§ 4.  

Przebieg realizacji umowy  

1. Wykonawca dostarczy każdorazowo zamówioną partię oleju opałowego lekkiego do siedziby 
kotłowni wskazanej w § 1 ust. 3 na własny koszt i własnym transportem w terminie 24 godzin od 
telefonicznego otrzymania zamówienia. 
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W przypadku, gdy termin dostawy upływa w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy,    
wówczas dostawa winno nastąpić w pierwszym dniu roboczym, przypadającym bezpośrednio po 
tych dniach, chyba że nastąpi pilna potrzeba dostawy, a strony zgodnie ustalą jej termin. 

2. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość oleju opałowego lekkiego, winna być zgodna  
ze wskazaniami licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie, potwierdzona stosownym 
dokumentem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zaś dostarczony 
olej opałowy lekki, winien spełniać wymogi określone w warunkach zamówienia. 

3. W imieniu Zamawiającego odbioru zamówionej partii oleju opałowego, będzie dokonywał 
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

4. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego odmówi przyjęcia oleju opałowego o parametrach 
innych niż określone w zapytaniu ofertowym, które stanowi integralną część umowy.  

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

   1. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy                       
i wymagań określonych w zapytaniu ofertowym tj. : 
1) Olej opałowy winien spełniać parametry normy jakościowej PN C 96024:2011 dla gatunku L1 

  
a) Olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ/kg 
b) Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³  
c) Zawartość siarki max 0,1 % (M/M)  
d) Zawartość wody max 200 mg/kg  
e) Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg  
f) Temperatura zapłonu powyżej 55 stopni C 

2) Dostawa oleju będącego przedmiotem zamówienia będzie realizowana autocysterną 
umożliwiającą rozładunek oleju opałowego do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy 
autocysternie. 

3) Autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany, zalegalizowany 
licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną/ zatankowaną ilość opału. Autocysterna powinna 
posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji/certyfikacji urządzeń 
dystrybucyjnych w autocysternie. Lokalizacja zbiorników nie utrudnia dostaw autocysternami 
o wymiarach 5,70m / 2,80 m /2,50m (długość / szerokość / wysokość) 

4) Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku                          
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 15:00. Dokładne 
godziny dostawy Wykonawca powinien ustalić z Zamawiającym telefonicznie. 

5) W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający 
zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju 
opałowego zgodnie z normą PN-EN ISO 3170 i skierowanie jej do badania do wybranego przez 
siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. 

2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 
  1) przekazanie zamówionej partii oleju opałowego do miejsca dostawy na własny koszt w oparciu o 

protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - odbiorcę 
danej partii dostawy; 

  2) przedłożenie wraz z każdą dostarczoną partią oleju opałowego świadectwa potwierdzającego 
parametry jakościowe zgodne z wymaganiami normy PN –C-96024:L1, 

  3) dysponowanie aktualną koncesją na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, 
czyli obrotem paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo 
energetyczne (t. j. Dz. U. 2017 poz. 220 ze zm.). 

 

§ 6. 

Obowiązki Zamawiającego 
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  Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) złożenie zamówienia Wykonawcy na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnie                                  
z postanowieniami § 4 ust. 2 umowy; 

2) udostępnienie Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
umowy; 

3) dokonanie odbioru dostarczanego oleju opałowego przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego; 

4) zawiadomienie Wykonawcy w przypadku stwierdzenia ujawnionych wad jakościowych 
dostarczonego oleju opałowego. 

 
§ 7. 

Kary umowne, odsetki, odstąpienie od umowy  

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu:  
1) karę umowną za zwłokę w dostawie partii oleju, w wysokości 0,2 % wartości brutto 

niezrealizowanej w terminie partii dostawy, za każdą dobę zwłoki. Termin dostawy określa § 1 
ust. 4 umowy.  

2) jeśli Wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodny z parametrami, określonymi w §1 ust. 
2 umowy, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia niezgodnej z opisem partii 
przedmiotu umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 
nieodebranego przedmiotu odbioru,  

 3) jeśli zwłoka w dostawie, spowodowana niezgodnością parametrów oleju, określonych w §1 ust. 
2 umowy, powtórzy się co najmniej dwa razy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy i naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości 
brutto wynagrodzenia należnego na pozostałą do realizacji część umowy.  

 2. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przewyższy wysokość naliczonej kary umownej, wówczas Zamawiający może żądać 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty 
określonego w § 3 ust.8.  

4. 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy.  

5. Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do 
świadczenia dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy/ 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Strona odstępująca od umowy powinna określić od jakiej daty odstąpienie jest skuteczne.  
8. W przypadku odstąpienia od umowy Strony, zachowują prawo egzekucji kar umownych 

 

§ 8. 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie ………….             

tel.  …………….. e-mail: ………………….   
2. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie …………….              

tel. …………….., e-mail: …………………  
3. Zmiany danych kontaktowych oraz zmiana osób wymienionych w ust. 1, nie powoduje konieczności 

sporządzania aneksu. Wymagane jest wyłącznie pisemne wzajemne zawiadomienie. 
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§ 9. 

Postanowienia końcowe  

1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających        

z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę. 
 

§ 10. 

Ochrona danych osobowych 

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 
(Rozporządzenie ogólne o ochronie danych) Zamawiający informuje, iż: 
1)  Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków. 
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@asp.krakow.pl ; 
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu: 

a) wykonania niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia ogólnego,  
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

c) Rozporządzenia ogólnego, 
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Wykonawcą umową,  

czyli przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia ogólnego, 
4) podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do 

zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie 
umowy. 

5) Wykonawca posiada prawo do: 
a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania,  
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi  zgody, 
c) przenoszenia danych, 
d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,  
      – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

6) dane Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. dostawcom usług IT i podmiotom 
przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem. 

7) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

8) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz do momentu przedawnienia 
roszczeń z tytułu umowy. 

9) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane 
są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  
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§ 11. 
 

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

                ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 


