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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

U M O W A - WZÓR 
 

Dnia ………………………………………………. 2021 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr 

identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej "Zamawiającym" 

a 

…………………………………………………………………….. 

zwanym dalej "Wykonawcą" 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1  

Preambuła 

1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej „uPzp” oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy zwane Rozporządzeniem MRPiT oraz  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zwane 

Rozporządzeniem PRM. 

3. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom   

     przyjętym w niniejszej umowie. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, spełniającego 

normę PN-C-96024:2011 lub równoważnego, od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż 

od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. lub do osiągnięcia maksymalnej 

ilości oleju tj. 100 m3 jeżeli ilość ta zostanie zakupiona przed dniem 31 grudnia 2022 r., do 

Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Kopernika 11 

oraz filii Instytutu Astronomicznego, Białków 9 k. Wińska, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania 

przetargowego. 

 

§ 3  

Warunki realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca dostawy, to 

jest do: zbiorników na olej opałowy, zainstalowanych w kotłowni Instytutu 

Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu ul. Kopernika 11 oraz 

zbiorników na olej opałowy, zainstalowanych w kotłowni  filii Instytutu 

Astronomicznego Białków 9, k. Wińska. 

2. Sposób realizacji dostaw oleju: partiami o wielkości określonej każdorazowo przez Instytut 

Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Terminy realizacji dostaw kolejnych partii oleju: od dnia podpisania umowy, lecz nie 

wcześniej niż od 01 stycznia 2021 r., do dnia 31 grudnia 2022 r., każdorazowo na 

żądanie Zamawiającego (Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego). Dostawa 

każdej zamówionej partii oleju musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni od dnia 

dokonania przez Zamawiającego żądania dostawy. 

4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z części zamówienia z jednoczesnym obniżeniem 

wartości umowy. Przy czym Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 

25% wartości umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone za 

faktycznie zrealizowane dostawy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie do 

zrealizowania całości umowy.  
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§ 4 

Termin realizacji umowy 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania umowy lecz nie 

wcześniej niż od 01 stycznia 2021 r., do dnia 31 grudnia 2022 r., lub do osiągnięcia 

maksymalnej ilości oleju tj. 100 m3 jeżeli ilość ta zostanie zakupiona przed dniem 31 grudnia 

2022 r. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wartość umowy ustala się na maksymalną kwotę: 

 

Wartość netto:  .................. PLN 

Podatek VAT:   ....................... PLN 

Wartość brutto:  .................. PLN 

Słownie: ............................................................................................................. brutto. 

 

2. Jednostkowa cena netto każdorazowej dostawy oleju będzie równa dziennej cenie sprzedaży 

producenta/importera* oleju, obowiązującej w dniu dostawy, z uwzględnieniem stałego 

kwotowego opustu/marży określonych w § 5 pkt. 3. 

3. Stały kwotowy opust/marża w wysokości ……….. zł /m3 (słownie: ……………………………………) 

będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowej 

dostawy. 

4. Wartość określona w § 5 punkt 1. zawiera koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy, 

rozładunku. 

 

§ 6 

Sposób rozliczenia 

 

1. Termin płatności za dostawę każdej z partii oleju: 30 dni licząc od daty przekazania 

Zamawiającemu faktury za dostarczony olej. Faktura może być dostarczona Zamawiającemu 

dopiero po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

2. Należność uregulowana zostanie przez Zamawiającego przelewem na Konto Wykonawcy 

podane każdorazowo na fakturze. 

3. Wierzyciel nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych 

stawek podatku VAT obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego 

w czasie trwania umowy. 

5. Jeśli Wykonawca jest podatnikiem VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na 

fakturze zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie podatników VAT zgodnie 

z regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji do podatku VAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang.Split payment) przewidzianego w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Jeśli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany 

na fakturze: 

a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa w pkt 5 powyżej, jak również 

b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).  

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 7 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 

objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 
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9. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - 

prywatnym (tj. Dz. U z 2020r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta 

Zamawiającego znajduje się na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP. 

10. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Do każdej faktury zostanie dołączone zestawienie ilości otrzymanego oleju opałowego przez 

Zamawiającego, zawierające następujące dane: 

a. miejscowość doręczenia oleju opałowego, 

b. ilość dostarczonego oleju opalowego w danym okresie rozliczeniowym, 

c. cenę jednostkową oleju opałowego obowiązującej w dniu dostawy,  

d. wartość udzielonego opustu/marży,  

e.  wartość podatku VAT, 

f. wartość brutto, 

g. wartość netto 

 

   

§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy partii oleju zgodnie z warunkami 

umowy, Zamawiający ma prawo zamówić awaryjnie dostawę oleju u innego dostawcy, 

a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. 

2. W razie nienależytego wykonania warunków umowy, a w szczególności: 

a. dostarczenia oleju złej jakości, 

b. co najmniej dwukrotnego opóźnienia dostaw, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji dostawy partii oleju, Zamawiający ma 

prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto tej partii oleju za każdy 

dzień opóźnienia. 

4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, oraz rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wartości brutto umowy tj. wartości maksymalnej dostawy 100 m3 liczonej 

na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy. 

5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 

6. Zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7.Zamawiajacy może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

8. Kary umowne, o którym mowa w ust. 3 i 4 podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar 

umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 40 % maksymalnego 

wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 

 

§ 8 

Inne postanowienia stron 

1. Wykonawca, jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianach formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, wszczęciu postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, o zmianie adresu jej właściciela w 

okresie obowiązywania umowy, oraz nie zakończonych rozliczeń wynikających z umowy pod 

rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz 

uznania za dostarczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany Zamawiającemu. 

2. Celem spełnienia wymogów w zakresie ochrony środowiska Wykonawca będzie realizował 

dostawy cysternami stosownie do odpowiednich przepisów. 

3. Dostarczony olej Zamawiający zużyje wyłącznie do celów opałowych. 

 

 

§ 9 

Administrowanie danych 
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1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronić je będą przed dostępem 

osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 95/96/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami 

RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu  

i w czasokresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i 

tajemnicy. Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.  

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku 

informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony.  

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 

realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 

 

§ 10 

Siła wyższa 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne i obiektywne poza kontrolą Strony, występujące po 

zawarciu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, 

uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Takie 

zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, 

pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w  odnośnych gałęziach 

przemysłu, klęski żywiołowe. 

2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana 

jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej oraz elektronicznej (na adresy e-

mail wskazane w § 13 ust. 1) drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach. 

3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli 

realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie 

opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej, za pisemną zgodą Stron. Przy określaniu 

uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę zdolność Wykonawcy niewykonującego 

świadczenia do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz zainteresowanie 

Zamawiającego otrzymaniem świadczenia pomimo opóźnienia. W czasie oczekiwania na 

kontynuację wykonania świadczenia przez Wykonawcę, który je przerwał, Zamawiający może 

zawiesić wykonanie swoich zobowiązań. 

4. W szczególności Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają, bez uszczerbku dla powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, że mimo ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 

(COVID 19), Strony dołożą wszelkich starań w celu wykonania postanowień niniejszej 

Umowy, w tym w szczególności w zakresie terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

  

 

§ 11 

Przesłanki zmiany umowy 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Na podstawie art. 454 uPzp, zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz 

określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo14/
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- zmiany stawki VAT obowiązującej na oferowane produkty pod warunkiem zmiany stawek 

obowiązujących na terenie Polski potwierdzonych odpowiednią ustawą lub rozporządzeniem 

Ministra Finansów i jednocześnie zmiany wartości umowy brutto; 

- wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie 

gorszych niż oferowany, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie, 

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego i przepisy Prawa zamówień publicznych. 

2. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozwiązanych na 

drodze polubownej, zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, rozstrzygać będą 

sądy powszechne w Polsce, właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1: Odpis z właściwego rejestru dotyczący Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Umowy); 

3) Załącznik nr 3: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

4) Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


