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Umowa nr …………………..  

  

W dniu ……………….. roku.  pomiędzy:  

Gminą Dąbrowa z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 reprezentowaną przez:  

……………………………………………. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

…………………………………………….  
zwaną dalej "Zamawiającym",   

a   

…………………………………   z siedzibą: ………………………………….. działającą na podstawie 

…………………………………………………………, nr NIP: ………………….., nr REGON:  

……………………… zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez:  

……………………………………………. została zawarta umowa następującej treści:  

 

 

§ 1  

1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego zleca,                      

a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy oleju opalowego  (ok. 100 tyś. dm3 (słownie: sto tysięcy 

decymetrów sześciennych) w 2022 roku do obiektów Gminy Dąbrowa, wg potrzeb Zamawiającego 

określonych w poszczególnych zamówieniach, o następujących parametrach (jakości):  

• wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg   

• zawartość siarki max.  0,1 %  

• gęstość w temp. 15 st.C max.  860 kg/m3  

• barwa: czerwona  

• temperatura zapłonu – min. 56 st.C  

• zawartość wody – max. 200 mg/kg a konkretnie do:  

a) obiektów administrowanych przez Urząd Gminy Dąbrowa (faktura wystawiana na: jako nabywca                     

i odbiorca: Gmina Dąbrowa, Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, NIP 991 04 58 640 dostarczana do 

Urzędu Gminy) tj.:  

a1) Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Sztonyka 56,   a2) Budynek administracyjny 

w Dąbrowie  Pl. Powstańców Śl. 2,   

a3) Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie ul.  Sztonyka 19,   

a4) Budynek hali sportowej w Dąbrowie ul. Szkolna 9  

a5) Lokale mieszkalne w Chróścinie przy ul. Niemodlińska 8d,  

 a6) Budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a, 

      a7) Budynek administracyjny w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 64, 

      a8) Budynek – Pałacyk w Chróścinie, ul. Niemodlińska 39,    

b) obiektów jednostek oświatowych  Gminy Dąbrowa (faktura wystawiana na: jako nabywca Gmina 

Dąbrowa, Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, NIP 991 04 58 640, dostarczana (jako odbiorca) do 

jednostek szkolnych) tj.:  

b1) Budynki Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie (obiekty przy ul. Niemodlińskiej 8d i 35) ul. 

Niemodlińska 8d,    

b2) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie ul. Szkolna 9,   

 b3) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku ul. Szkolna19,   

 b4) Budynek Publicznego Przedszkola w Chróścinie ul. Kościelna 19,    

b5) Budynek Publicznego Przedszkola w Naroku ul. Odrzańska 2,   

 b6) Budynek Publicznego Przedszkola w Dąbrowie ul. Karczowska 7;    

  

2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, na co 

posiada koncesję nr ……………………… z …………………………..r, która stanowi załącznik do 

niniejszej umowy, zaś Zamawiający oświadcza, że kupuje paliwa na potrzeby własne z przeznaczeniem do 

celów opałowych.  
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3. Dostawa wraz z wyładunkiem oleju opałowego następować będzie środkami Wykonawcy, na jego ryzyko i 

koszt.  

4. Do każdej dostawy oleju Wykonawca dołączy świadectwo jakości producenta lub innej jednostki 

upoważnionej do wykonywania badań. W przypadku dostawy oleju wadliwej jakości, Wykonawca 

zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dokonać wymiany dostarczonego wadliwego oleju na olej o 

prawidłowej jakości, wg parametrów określonych w §  1 ust.1 niniejszej umowy, w terminie niezwłocznym, 

lecz nie później niż 1 dzień od dnia dostawy oleju wadliwej jakości.  

5. Realizacja poszczególnego zamówienia następować będzie do 5 dni kalendarzowych po złożeniu 

zamówienia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną odnośnie obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1 

lit. a), lub przez dyrektora odpowiedniej jednostki odnośnie obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b). 

Zamówienia mogą być składane faksem (fax …………………..) lub pocztą elektroniczną (email: 

……………………………). Dostawa realizowana będzie w dniach: od poniedziałku do czwartku w godz. 

7:30 – 15:00 oraz w piątek w godz. 7:30 – 13:00, lub w innych za zgodą Zamawiającego.  

6. Szczegółowe terminy dostaw będą ustalane przez Wykonawcę i osoby upoważnione przez 

 Zamawiającego stosownie do potrzeb Zamawiającego.  

7. Prognozowana ilość dostawy oleju na rok 2022: ok. 100 000 dm3/słownie: sto tysięcy decymetrów 

sześciennych oleju/. Ostateczna ilość oleju uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.   

8. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy każdorazowo przy zakupie oleju opałowego, 

najpóźniej w dniu odbioru paliwa, oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego dla celów 

opałowych, wymaganego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. (Dz. U. z 

2020 r. poz. 722 z późn. zm.).  

  

§ 2  

1. Strony ustalają na potrzeby określenia ceny za olej, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wysokość współczynnika 

(WSP) marży/upustu ………………….. (słownie cyfry: ………………………………….). Wysokość 

współczynnika (WSP) marży/upustu jest ostateczny i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotowego oleju jako sumę iloczynu ceny jednostkowej 

netto (Cjn) jednego decymetra sześciennego oleju, wyrażonej poniższym wzorem (Wz.1)  razy ilość oleju 

wyrażonej w decymetrach sześciennych, plus wartość obowiązującego w dacie wystawienia faktury podatku 

VAT. 

 Wz.1:  

𝑪𝒋𝒉 

𝑪𝒋𝒏 
= 

𝟏𝟎𝟎𝟎  ∗𝑾𝑺𝑷[𝑷𝑳𝑵] , gdzie  

  

Cjh  – cena hurtowa zakupu przez Wykonawcę za 1  m3 oleju grzewczego, z zastrzeżeniem par. 3 

ust.3,[PLN/1m3]  

WSP – współczynnik, o którym mowa w ust. 1.  

Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, z zastrzeżeniem zapisu §3 

ust.3.  

3. Wysokość ceny zostanie ustalana w oparciu o faktycznie wykonaną dostawę oleju.  

4. Rozliczenie ilości dostarczonego oleju nie może być przeliczane ze względu na temperaturę otoczenia ani z 

innych względów.  

5. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym dostawą przedmiotu 

zamówienia do Zamawiającego (w tym transport, czynności związane z przygotowaniem dostawy, 

ubezpieczenie, załadunek, wyładunek).  
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§ 3  

1. Strony ustalają, że zapłata będzie dokonywana w oparciu o prawidłowo wystawione faktury VAT 

dostarczane przez Wykonawcę. Termin zapłaty należności wynosić będzie 21 dni od daty wykonania danej 

dostawy i otrzymania faktury: a/ dla obiektów administrowanych przez Urząd Gminy Dąbrowa - przez 

Zamawiającego; b/ dla obiektów jednostek oświatowych  - przez daną jednostkę.   

2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT oddzielnie na każdy obiekt. Faktura lub jej załącznik powinna 

zawierać informację Wykonawcy wskazującą na litraż oleju oraz deklarowane parametry jakościowe oleju 

(wartość opałowa, gęstość i zawartość siarki, kolor) dla danej dostawy wg obowiązujących norm 

określających klasę przedmiotowego oleju.   

3. Do każdej wystawianej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający 

aktualną (tj. obowiązującą w dniu składania zamówienia) cenę hurtową (cenę zakupu) dostarczonego oleju 

jak też świadectwo jakości producenta lub innej jednostki upoważnionej do wykonywania badań oleju. 

Cena hurtowa zakupionego oleju przez Wykonawcę nie może być wyższa od ceny hurtowej oleju 

napędowego grzewczego (Ekoterm Plus) z dnia poszczególnego zamówienia, publikowanej na stronach 

PKN ORLEN S.A. (http://www.orlen.pl), a jeżeli w dniu zamówienia nie jest publikowana cena, to cenę 

publikowaną w pierwszym dniu, który poprzedza dzień zamówienia.  

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego (w tym jednostki 

oświatowej).  

  

§ 4  

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:  

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w szczególności wskazanych w ust. 4 i 5, w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć 

tysięcy złotych),  

b) za zwłokę w zrealizowaniu określonego w poszczególnym zamówieniu przedmiotu dostawy                          

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 lit. „a” lub „b” z 

każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Kary umowne określone w ust.1 kumulują się w wypadku 

zaistnienia przesłanek ich naliczenia. W przypadku gdy kary umowne nie będą pokrywały szkody 

poniesionej przez Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo dochodzenia uzupełniających roszczeń 

odszkodowawczych na zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada 

Zamawiający w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysiące złotych), z wyłączeniem sytuacji określonej 

w art. 456 PZP.  

4. Jeżeli Wykonawca znajdzie się w zwłoce z realizacją poszczególnego zamówienia dostawy oleju, i sytuacja 

taka wystąpi 3-krotnie w okresie trwania umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić, bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego, z winy Wykonawcy i powierzyć dalsze wykonanie dostaw oleju innej osobie na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar 

umownych.  

5. Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie umowę w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami 

lub przepisami prawa lub w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo 

wezwać  Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie niniejszego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić z winy  

Wykonawcy i powierzyć dalsze wykonanie dostaw oleju innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.  

6. W przypadkach wskazanych w ust. 4 lub ust.5 Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie dostaw oleju 

w całości lub części innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy nawet w przypadku braku 

dokonania odstąpienia od umowy.   

7. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie pokrywała szkody poniesionej przez Zamawiającego,  

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy uzupełniających roszczeń 

odszkodowawczych przekraczających kwotę kar umownych, na zasadach ogólnych.  
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8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20.000,00 zł.  

9. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku               

z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie 

może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

o której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zwana dalej: „ustawą o COVID – 19”, 

z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z 

zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 

nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  

10. Do niniejszej umowy mają także zastosowanie pozostałe postanowienia w/w ustawy. 

 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z art. 455 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy, szczególnie w zakresie:  

1) miejsca dostawy lub nazwy miejsca  

2) ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z faktycznym zużyciem oleju napędowego;  

3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

4) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy z uwagi na :  

a) konieczność zmiany z uwagi na okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, w tym okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

mających wpływ na należyte wykonanie umowy;  

b) sytuację, gdy wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie              

w umowie;   

5) zmian, których powodem jest:   

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,  

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                          

w przypadku wystąpienia rozwiązania nie pogarszającego sytuacji żadnej ze stron.  

   

3. Zmiana danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego, zmiana numerów 

telefonów, faksów i adresu poczty elektronicznej itp. nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko 

pisemnego powiadomienia.  

  
§ 6  

1. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia własnych pomiarów ilości i parametrów dostarczonego oleju.   

2. W razie stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, który 

deleguje przedstawiciela w celu komisyjnego stwierdzenia różnic ilościowych, najpóźniej w terminie 2 dni 

od daty zawiadomienia. W razie niestawienia się Wykonawcy w tym terminie strony do fakturowania 

przyjmują ilość ustaloną przez Zamawiającego i w razie potrzeby Wykonawca zobowiązany będzie do 

dokonania korekty faktury VAT. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie dostawy 

wg ilości określonej w poszczególnym zamówieniu.   

3. Koszty analizy sprawdzającej jakość i ilość opału poniesie Wykonawca, jeśli potwierdzi ona odstępstwa 

jakościowe od określonych w §1 ust.1 umowy parametrów. W takim wypadku w razie potrzeby 

Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania korekty faktury VAT. Nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie dostawy o odpowiedniej jakości i ilości określonej w poszczególnym 

zamówieniu. Wyboru podmiotu dokonującego analizy dokonuje Zamawiający.  

4. Opóźnienie w dostawie oleju o odpowiedniej jakości lub wg ilości określonej w poszczególnym 

zamówieniu lub  brak dostawy, upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu interwencyjnego, którego 

koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy powiększoną o inne 

koszty, w tym koszty transportu) obciążać będą Wykonawcę. Nie uchybia to roszczeniom 

odszkodowawczym Zamawiającego, w tym z tytułu kar umownych.  
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 § 7  

1. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących 

mu względem Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej   

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Umowa zostaje zawarta na okres obowiązujący od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022r.   

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy 

ustawy -Prawo zamówień publicznych.   

 

§ 8  

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu do Sądu 

właściwego według siedziby Zamawiającego.  

  

§ 9  

Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zamawiającego i jeden egzemplarz dla 

wykonawcy.  

  

  

  

 Zamawiający                                        Wykonawca  

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

  

  

  

 

 

 

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

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy-- lub osoby przez niego upoważnionej)   
 


