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UMOWA 

NR ZP…………………. 
 

zawarta w dniu ………………….. r. w Kikole pomiędzy Gminą Kikół reprezentowaną przez: 
Józefa Predenkiewicza – Wójtem Gminy Kikół, 
przy kontrasygnacie Wioletty Frej – Skarbnika Gminy Kikół, 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 
......................................................................................................................... reprezentowanym 
przez: 
……………………………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą 
uprawnionym do wykonywania robót objętych niniejszą umową po przeprowadzeniu 
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji 
(na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)  

 
§ l  

 

1. Przedmiotem umowy jest: 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022 i 2023 roku” w ilości ok. 57 800 litrów zgodnie 

z ofertą Wykonawcy  dnia ..................................., do następujących placówek: 

 

1. Urząd Gminy w Kikole – do 26 000 l. 

2. Świetlica wiejska w Grodzeniu – do 5000 l. 

3. Budynek mieszkań socjalnych w Grodzeniu – do 24 000 l. 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny zraz z halą sportową -do 60 600 l. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości oleju opalowego, określonej  

w ust. 1 w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie, 

czynności związanych z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia. 

 

 

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 

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

 

 

1. Urząd Gminy w Kikole 

Zbigniew Ambroziak – tel. 602 363 764 

2. Świetlica wiejska w Grodzeniu 

3. Budynek mieszkań socjalnych w Grodzeniu 

 Julita Borucka-Kozłowska tel. 54 289 46 70 wew. 45 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny zraz z halą sportową 

 Ewa Żuchowska tel. 604 197 399 
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§ 2 

 

1. Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu olej 

opałowy lekki o parametrach określonych w normach PN-EN 16329:2013-07 i PN-C-

96024:2020-12 dla gatunku L-l do obiektów wymienionego w §1, pkt 1 niniejszej umowy 

sukcesywnie, w ilościach uzgodnionych oddzielnie przed każdą dostawą do poszczególnych 

placówek. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy na własny koszt samochodem 

umożliwiającym bezpośredni wlew oleju opałowego do zbiorników pod ciśnieniem, 

wyposażony w system pomiarowy - legalizowany licznik przepływowy. 

 

3. Ustalenie ilości dostaw dokonywane będzie w formie pisemnej, przekazywanej Wykonawcy 

faksem lub pocztą e-mail przez osoby wymienione w §1, ust. 5 niniejszej umowy. 

 

4. Strony ustalają, że dostawy będą realizowane w ciągu 48 godzin od chwili złożenia 

zamówienia, o którym mowa w ust. 3. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed każdorazowym tankowaniem do umożliwienia 

odbiorcy pobrania próby dostarczonego oleju. Pobrane próby z oznaczeniem dnia, godziny oraz 

podpisami dostawcy i odbiorcy przechowywane będą w siedzibie odbiorcy. 

 

6.Wydanie towaru następować będzie w obecności pracownika upoważnionego przez 

dyrektorów  w/w jednostek organizacyjnych i tankowany pod ciśnieniem. 

 

7. Przyjęcie oleju opalowego wraz z fakturą stanowi potwierdzenie odbioru dostawy (fakturę 

należy doręczyć w momencie dostawy). 

 

§3 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania jakości dostarczanego oleju opałowego 

przedkładając Zamawiającemu przy każdej partii dostawy jego atest jakości (ocenę 

laboratoryjną dotyczącą dostarczonego oleju opałowego). 

 

§4 

 

1. Strony ustalają, że na olej opałowy lekki o ustalonych parametrach  obowiązywać będzie 

aktualna cena za 1 litr oleju opałowego w dniu zamówienia, publikowana na stronie 

internetowej www.orlen.pl  +  23 % vat -  …………….. PLN x wskaźnik obowiązujący 

w okresie trwania umowy …………………………….. 

 

2. Wskaźnik jest stały i obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

 

6. Wartość ogółem przedmiotu umowy wynosi: 

- netto: ........................zł (słownie:..............................................................); 

- VAT 23 % w kwocie:..................zł (słownie:................................................); 

- brutto:.........................zł (słownie:..............................................................). 
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§5 

 

1.Wykonawca jest obowiązany do wystawiania faktur najpóźniej w dniu sprzedaży oleju. 

- placówki z § 1 pkt 1 ppkt 1,2,3 fakturę należy wystawić na: 

Gmina Kikół 

 Pal Kościuszki 7 

 87 - 620 Kikół 

 NIP 466 03 31 828 

- placówka z§ 1 pkt 1 ppkt 4 fakturę należy wystawić na: 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kikole 

ul. Targowa 6 

87 – 620 Kikół 

NIP 446 042 90 36 - odbiorca a nabywcą jest: Gmina Kikół 

           Pal Kościuszki 7 

           87 - 620 Kikół 

           NIP 466 03 31 828 

 

2. Zapłata za pobrany olej opałowy nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

na nabywcę i płatnika/odbiorcę, potwierdzonej przez dyrektora lub pracownika upoważnionego 

w/w jednostek organizacyjnych oraz dołączonego świadectwa jakości oleju opałowego 

lekkiego wystawionym nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.  
 

§6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości zamówionego, a nie 

dostarczonego oleju opałowego w terminie ustalonym w §2 ust. 4 niniejszej umowy. 

 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 

tytułem odszkodowania 10% ceny umownej nie zrealizowanego zamówienia w stosunku do 

ilości określonych w załączniku nr 1 do oferty. 

 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2% ceny umownej 

zamówionego, a nie dostarczonego oleju opalowego, za każdy dzień opóźnienia w jego 

dostawie. 

4. Maksymalna wysokość łączna kar umownych nie może przekroczyć 20%. 

 

§7 
 

Zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w 

zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych 

okoliczności, 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 

3 ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, 

4) zmiany ilości oleju opalowego, 

5) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2-4, 

o zakres tych zmian, 
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§8 

 

1. Umowa została zawarta na czas od dnia podpisania, nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. 

do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia lub w każdym czasie za porozumieniem stron. 

 

§9 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia: wydanie paliwa i nadzór nad jego dostawą i rozładunkiem do siedzib 

poszczególnych placówek wymienionych w §1, ust. 1 umowy. 

 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, lecz nie 

więcej niż 30% jego wartości. 

 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podanie nazw (firm) podwykonawców, 

na których zasoby wykonawca się powołuje . 

 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca się powoływał, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

7. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami: 

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy 

z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

b) wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, obejmującej dany zakres prac, 

c) zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu 

przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru 

i wystawieniu na jego podstawie faktury. 

 

8. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo jest obowiązany do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiązany jest 

do przyjęcia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

w umowie o podwykonawstwo nie dłuższego niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy. 

 

10. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy przedmiotu niniejszej umowy uzależniona jest od 

przedłożenia pisemnego oświadczenia podwykonawców o niezaleganiu w stosunku do nich 

z rozliczeniami określonymi w umowie o podwykonawstwo. 
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§10 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie 

obowiązujące w danym zakresie. 

 

§12 

 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej 

zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres 

uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru 

pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia. 

 
§ 13  

 
1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej: 
1) na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób fizycznych 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę - wykonujących wszystkie 
prace fizyczne, a polegające na wykonywaniu prac w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).  
Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji 
zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320) lub właściwych przepisów 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
2) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza, dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o pracownikach zatrudnionych na 
umowę o pracę, przeznaczonych do realizacji zamówienia, oraz wskazane w pkt 5 dowody  
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia, 
3) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą 
w okresie realizacji zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2020r. poz. 1320) oraz 
otrzymywać wynagrodzenie za pracę nie niższe niż minimalne wynagrodzenie, ustalone na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U z 2020r. poz. 2207),  
4) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
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do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 
5) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawierające informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika tj.:  
a) oświadczenie zatrudnionych pracowników, 
b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,  
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej jako „ustawa o ochronie 
danych osobowych”) oraz 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Zanonimizowana kopia umowy/umów, 
o których mowa w zdaniach poprzednich, powinna jednak umożliwiać Zamawiającemu 
identyfikację co najmniej: imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy oraz czasu jej 
obowiązywania, rodzaju umowy o pracę, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu oraz 
zakresu obowiązków pracownika;  
lub  
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  
lub  
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. 
6) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej § 9 ust. 2. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, ze skutkiem 
w postaci naliczenia kar określonych w § 9 ust. 2; 
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7) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę  lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy; 
8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wykazanych przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę zgodnie z pkt 2, na inne osoby z zachowaniem wymogów dotyczących 
zatrudniania tych osób na podstawie umowy  o pracę przy realizacji czynności wymienionych 
w pkt 1, na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  
O planowanej zmianie osób, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac 
wymienionych w pkt 1;  
9) za niedopełnienie wymogu zgłoszenia zmiany osoby/osób zatrudnionych przy realizacji 
przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w § 9 ust. 2.  
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w umowie z podwykonawcą zawarł postanowienia 
ust. 1  pkt 1 i 3 - 9 dotyczące zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie umowy o pracę. 
 

§14 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

 

2. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarze z przeznaczeniem: 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy. 

 

3. Integralną cześć umowy stanowi: 

- Dokumentacja przetargowa 

- Oferta Wykonawcy, 

- Aktualne świadectwo legalizacji instalacji pomiarowych licznika wlewu oleju w samochodzie 

dostawczym wydane przez właściwy Okręgowy Urząd Miar, 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zamawiający        Wykonawca 
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