
Nr sprawy: 2019/0017/N 

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

UMOWA CTM/____/2019 

 

zawarta w Gdyni w dniu _______________ 

pomiędzy: 

Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni przy  

ul. A. Dickmana 62, kod pocztowy 81-109, NIP 584-020-36-01, Regon 220535280, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295769, o kapitale zakładowym 30 000 000,00 zł 

wpłaconym w całości, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną  przez: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

a 

________________________________________________________________________________ 

 

zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

reprezentowanym przez:  

________________________________________________________________________________ 

w dalszej części umowy również zwanych łącznie Stronami lub osobno Stroną 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 40 000 litrów oleju opałowego lekkiego gatunek 

L-1 do celów grzewczych, do zbiorników ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się na terenie 

OBR CTM S.A. w Gdyni przy ul. Dickmana 62, zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami 

określonymi w §1 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wymagania dla oleju opałowego: 

a) Wymagania jakościowe określone w normie: PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1: 

 Gęstość w temperaturze +15°C kg/m^3 nie większa niż 860 

 Wartość opałowa MJ/kg nie mniejsza niż 42,6 

 Temperatura zapłonu °C nie mniejsza niż 56 

 Lepkość kinetyczna w temperaturze +20°C nm˛/s nie większa niż 6 

b) Skład frakcyjny: 

 do 250°C destyluje, max % (v/v) 65 

 do 350°C destyluje, min %(v/v) 85 

 Temperatura płynięcia, max °C - 20 

 Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej , max % (m/m) 0,2    

 Zawartość siarki %(m/m) nie większa niż 0,20    

 Zawartość wody mg/kg nie większa niż 200 

 Zawartość stałych ciał obcych mg/kg nie większa niż 24 
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 Pozostałość po spopieleniu %(m/m) nie większa niż 0,01 

3. Podana w ust. 1 ilość oleju opałowego jest obliczana według ilości zmierzonej w temperaturze 

rzeczywistej w oparciu o wskazanie licznika w cysternie. 

§ 2. 

Dostawa i odbiór 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę jedną partią na własny koszt i ryzyko  

w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Na potrzeby niniejszej umowy za dni 

robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

2. Odbiór przedmiotu dostawy, w tym ilościowy, nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO  

(ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia) na podstawie protokołu odbioru, po dostarczeniu 

przedmiotu dostawy na koszt i ryzyko WYKONAWCY w uzgodnionym uprzednio dniu 

roboczym, w godzinach pracy ZAMAWIAJĄCEGO (7:00 - 14:00). 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązany jest do rozładunku 

(przepompowania) oleju do zbiorników znajdujących się przy kotłowni ZAMAWIAJĄCEGO. 

Rozładunek powinien być dokonywany przy pomocy zalegalizowanego urządzenia  

do rozładunku i pomiaru oleju, posiadającego wszystkie niezbędne i wymagane przez przepisy 

badania oraz atesty. Autocysterna winna być wyposażona w urządzenie dystrybucyjne – 

instalację pomiarową do paliw płynnych oraz posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo 

legalizacji (certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie). 

4. WYKONAWCA odpowiada za przeprowadzenie rozładunku zgodnie z przepisami bhp, ppoż.  

i ochrony środowiska. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU świadectwo jakości 

przedmiotu dostawy w języku polskim. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić przyjęcia 

dostawy oleju, jeżeli z dołączonego do dostawy świadectwa jakości wynika, że dostarczony olej 

nie spełnia wymagań przewidzianych w umowie. 

6. Podstawą oceny jakościowej oleju będą wymagania zawarte w normach PN-C-96024:2011 dla 

L-1, dla klasy towaru wyszczególnionego w zamówieniu. 

7. W razie uzasadnionych zastrzeżeń, co do jakości dostarczanego oleju, ZAMAWIAJĄCY 

zastrzega sobie prawo do zlecenia jego zbadania. W przypadku, gdy w wyniku 

przeprowadzonych badań okaże się, że dostarczony olej nie posiada parametrów żądanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w niniejszej umowie lub deklarowanych w przedłożonym przez 

Wykonawcę świadectwie jakości, WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU 

udokumentowane koszty przeprowadzonych badań oraz zobowiązany jest do naprawienia 

wynikłej szkody. 

8. Olej powinien być dostarczony jednorazowo w ilości 40 000 litrów. W przypadku rozbieżności 

między ilością deklarowaną w dokumencie dostawy, a faktyczną ilością dostarczonego oleju, 

ZAMAWIAJĄCY będzie składał reklamację w formie adnotacji na dokumencie dostawy.  

W takim przypadku WYKONAWCA obowiązany jest doprowadzić do zgodności ilości 

dostarczonego oleju opałowego z ilością oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszej 

umowy w terminie 2 dni od dnia złożenia reklamacji. 

9. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odmowy odbioru dostawy i wstrzymania się  

z zapłatą wynagrodzenia w przypadku, gdy dostawa nie będzie spełniać wymagań określonych 

w niniejszej umowie.  
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§ 3. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy obliczona zostanie jako 

iloczyn ilości dostarczonego oleju, zgodnie z § 1 ust. 1 umowy oraz ceny jednostkowej 

brutto za jeden litr oleju opałowego. Cena jednostkowa brutto za jeden litr oleju opałowego 

zostanie obliczona w sposób  następujący jako: 

suma: 

a) ceny hurtowej brutto jednego litra oleju opałowego Producenta zaopatrującego 

WYKONAWCĘ, obowiązująca w dniu dostawy i opublikowana na stronie 

internetowej Producenta, oraz 

b) marży brutto WYKONAWCY w wysokości określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu,  

 

pomniejszona o 

 

c) wartość upustu brutto w wysokości określonej w ust. 4. 

 

2. Na dzień złożenia oferty cena brutto za 1 litr oleju według cen zakupu oleju u Producenta, 

wynosi ___ zł. /słownie zł: ___________________/. 

3. Marża WYKONAWCY brutto za 1 litr oleju wynosi ___ zł. /słownie: ___________________/. 

4. Upust za 1 litr oleju wynosi ___ % /słownie: ____________________ %/ i jest liczony od ceny 

brutto oleju opałowego Producenta powiększonej o marżę brutto Wykonawcy, o jakiej mowa             

w ust.3. 

5. Wartość umowy określona na podstawie ilości oleju opałowego będącego przedmiotem dostawy 

(§1 ust. 1 niniejszej umowy) oraz cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym wynosi 

brutto ______________zł. /słownie zł: ____________________________/.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty wykonania niniejszej 

umowy, w tym w szczególności koszty dostawy, rozładunku, wszelkie opłaty i podatki.  

7. WYKONAWCA, przy dostawie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest w formie pisemnej 

przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU zmianę ceny (wzrost lub obniżkę), względem ceny 

zaproponowanej w złożonej  ofercie,  obowiązującej u Producenta w danym dniu dostawy oraz 

dołączyć do dowodu dostawy komunikat cenowy Producenta (wydruk cen paliw ze strony 

internetowej Producenta z dnia dostawy). 

8. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY należne wynagrodzenie, w terminie do 30 dni od 

dnia doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawę  

do żądania zapłaty wynagrodzenia i wystawienia faktury VAT stanowi wyłącznie podpisany 

przez obydwie Strony protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust.2, bez zastrzeżeń.  

9. Wynagrodzenie staje się wymagalne wyłącznie po zrealizowaniu przez WYKONAWCĘ całości 

zamówienia i przy braku uzasadnionych zastrzeżeń, co do ilości i jakości przedmiotu dostawy  

ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.  

10. WYKONAWCA zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT wyłącznie  

na ZAMAWIAJĄCEGO: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.,  

ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia. 

11. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie 

WYKONAWCĘ i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. 

12. W przypadku błędnie wystawionej faktury lub niezgodności zafakturowanych ilości towaru  

z rzeczywiście dostarczoną ilością, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury 

korygującej. 
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§ 4. 

Odpowiedzialność, kary umowne 

1. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy oraz za szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU w związku z wykonywaniem 

umowy, w tym za szkody wyrządzone przez osoby, którym wykonanie umowy lub jej części 

powierzył lub przy pomocy których umowę wykonywał. 

2. WYKONAWCA odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych 

przepisów ochrony obiektu ZAMAWIAJĄCEGO.  

3. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom 

trzecim przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

4. WYKONAWCA jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody w pełnej wysokości. 

Wysokość wyrządzonej szkody określona zostanie na podstawie faktury/dowodu księgowego 

dokumentującego wartość zniszczonego/uszkodzonego mienia, przedstawionej(go) przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, a w przypadku ich braku, na podstawie wyceny rzeczoznawcy. 

Ewentualne koszty oszacowania szkód ponosi WYKONAWCA. 

5. W przypadku, gdy szkoda, o której mowa w ust. 4 nie zostanie naprawiona w terminie 30 dni, 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo do potrącenia kwoty równej wartości szkody z należnego 

WYKONAWCY wynagrodzenia.  

6. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadku, któremu 

uległ pracownik WYKONAWCY zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność taka ciąży  

na WYKONAWCY. 

7. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ, będzie on zobowiązany 

do zapłaty na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO następujących kar umownych: 

a) za zwłokę w dostawie oleju – w wysokości 1 % wartości umowy, o jakiej mowa w § 3 ust.5, 

za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

b) w przypadku wykazania, w wyniku przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium 

badań, że dostarczony olej nie odpowiada wymaganym w niniejszej umowie oraz 

deklarowanym w załączonym do dostawy świadectwie jakości parametrom jakościowym             

i fizyko-chemicznym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3.000,00 zł brutto 

(słownie: trzy tysiące 
00

/100 złotych brutto) oraz zwróci Zamawiającemu koszty 

przeprowadzonych badań laboratoryjnych;  

8. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po 

stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA będzie zobowiązany zapłacić karę umowną  

w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust.5. 

9. STRONY zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

w przypadku powstania szkód przewyższających wysokość kar umownych. 

10. WYKONAWCA nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem ZAMAWIAJĄCEGO 

z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ 

było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 

WYKONAWCY przez jego kooperantów. 

11. Strony ustalają, że ZAMAWIAJĄCY może potrącić z należnego WYKONAWCY 

wynagrodzenia wszelkie wierzytelności pieniężne powstałe z tytułu niniejszej umowy, w tym  

w szczególności należne ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne. 
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§ 5. 

Zmiana i rozwiązanie umowy 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Odstąpienie od zawartej umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy; 

b) w razie opóźnienia w realizacji umowy przekraczającego 3 dni, 

c) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa lub gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie 

jego upadłości lub w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY,  

w terminie 30 dni od dnia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

§ 7. Kontakt 

Do bieżących kontaktów przy realizacji niniejszej umowy, w tym do przyjmowania  

i odbioru zamówień, wyznaczeni są: 

1) po stronie ZAMAWIAJĄCEGO: _________________ tel.: ______________________              

e-mail: infrastruktura@ctm.gdynia.pl  

2) po stronie WYKONAWCY:    _________________ tel.: ______________________              

e-mail: ___________________________ 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Strony nie mogą powoływać się na warunki ustalone ustnie.  

2. WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, 

dokonywać przelewu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec 

ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wykonania umowy na osoby trzecie. 

3. Powierzenie realizacji części lub całości umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za 

działania lub zaniechania podwykonawców oraz podmiotów, przy pomocy których wykonuje 

przedmiot umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy          

Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania umowy, nierozstrzygnięte polubownie, 

strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Niniejsza umowa sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA 

 

  ___________________                ___________________ 

 

 

                      ___________________ 

mailto:infrastruktura@ctm.gdynia.pl

