
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 
 
Znak sprawy:  ZP.26.9.2017 

Załącznik  Nr 6  

 
UMOWA 

/projekt/ 
 
zawarta w dniu                                    ,  pomiędzy:  
 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
 
a: Wykonawcą reprezentowanym przez: 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), 
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego,  
w łącznej ilości ok. .............. litrów, do kotłowni w budynku ..................................................... 
2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
3.Dostarczany olej powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy                         
PN-C-96024:2011 dla L1. 
4.W celu potwierdzenia właściwej jakości oleju opałowego, Wykonawca obowiązany jest przy każdej 
dostawie, przedkładać certyfikat zgodności oleju opałowego z normą, o której mowa w ust. 3.   
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę zgodności 
jakościowej dostarczanego oleju opałowego z normą określoną w ust. 3, poprzez pobranie próbki oleju 
przez Wykonawcę przy każdorazowej dostawie (zgodnie z wytycznymi opisanymi w normie PN-EN ISO 
3170:2006P – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1035) , bezpośrednio                             
z autocysterny. Próbka będzie pobierana z każdej dostawy oleju, w obecności upoważnionych 
przedstawicieli obu stron i przechowywana         u Zamawiającego. W przypadku ewentualnych podejrzeń 
co do jakości produktu, pobrana próbka będzie oddawana do badania laboratoryjnego.  
6.Koszty badania laboratoryjnego obciążają: 
1) Wykonawcę – jeżeli olej opałowy nie spełni parametrów określonych w normie PN-C-96024:2011 dla 
L1. 
2) Zamawiającego – jeżeli olej opałowy spełni parametry określone w normie  PN-C-96024:2011 dla L1. 
7.W przypadku dostawy wadliwej partii oleju, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu                             
i wymiany wadliwej partii oleju opałowego  oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.  
Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urządzeń, powstałe w wyniku spalania oleju złej jakości 
dostarczonego przez Wykonawcę.  
8.Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwą partię oleju i dostarczyć olej prawidłowej jakości,                       
w ilości odpowiadającej wielkości dostawy o nieprawidłowej jakości, w ciągu dwóch dni od dnia 
otrzymania od Zamawiającego informacji, iż dostarczony olej jest złej jakości.  
9.W przypadku, gdy wymiana oleju nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 8, Wykonawca zobowiązany 
jest do zwrotu kosztów zakupu oleju poniesionych przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo potrącić 
należną mu z tego tytułu kwotę, z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego,                              
na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiającemu przysługują oprócz zwrotu kosztów za olej 
wadliwej jakości, w sytuacji, o której mowa w ust. 9, wszelkie uprawnienia,  
o których mowa w ust. 7 oraz § 5 ust. 1 lit. b. 
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§ 2 

1.Wykonawca będzie dostarczał olej w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,  
w ilości wskazanej przez Zamawiającego w pisemnym zapotrzebowaniu i w terminie nie dłuższym 
jednak niż wskazany w ofercie Wykonawcy tj.   …. godzin, licząc od dnia jego doręczenia do 
Wykonawcy. Zapotrzebowanie powinno być doręczone Wykonawcy faxem na numer: ................                       
lub e-mailem na adres poczty elektronicznej: ..................................... 

*Termin wykonania realizacji przedmiotu zamówienia  dla Domu Pomocy Społecznej                        
w Zochcinku może wygasnąć wcześniej – zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt  1. Ustawy 
Pzp. Umowa z DPS w Zochcinku zostanie wcześniej zakończona, w terminie przyłączenia do 
sieci gazowej. Przewidywany termin przyłączenia 30 września 2018 r. szacunkowa wartość 
zamówienia została ustalona do września 2018 r. 

 
2.Dyrektor ...............,  zobowiązany jest do składania Wykonawcy każdorazowo przy zakupie oleju 
opałowego, najpóźniej w dniu odbioru towaru, oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego 
wynikających z Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752). 
3.Autocysterna, którą dostarczany będzie olej, 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.Podana ilość oleju jest ilością szacunkową. Zamawiający może nie zamówić w pełni umówionej ilości  
przedmiotu zamówienia, określonej w ust. 1, ze względu na zmieniające się zapotrzebowanie. 
Zamawiający zapłaci wówczas za faktycznie dostarczoną ilość oleju. Zmniejszenie ilości zamówionego 
oleju nie stanowi zmiany umowy.  
5.Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość oleju opałowego, winna być zgodna ze wskazaniami licznika 
urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie, potwierdzona stosownym dokumentem (tzw. karta wlewu)                        
i podpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego,  
a dostarczony olej opałowy lekki winien spełniać wymogi określone w Warunkach zamówienia. 
6.W imieniu Zamawiającego, odbioru zamówionej partii oleju opałowego będzie dokonywał upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego - pracownik jednostki organizacyjnej powiatu, do której dostarczany jest olej. 
Dokumentem odbiorczym będzie protokół odbioru stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
7.Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, odmówi przyjęcia oleju opałowego  
o parametrach innych niż określone w §1 ust. 3 umowy, a także w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że 
dostarczony olej opałowy nie posiada aktualnego certyfikatu jakości, potwierdzającego parametry 
dostarczonego oleju opałowego. 
8.Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki ilościowe w stosunku do złożonego zapotrzebowania, 
wówczas Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później  niż w ciągu 2 dni roboczych, 
dostarczyć brakującą ilość oleju opałowego. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, Zamawiający 
dokona zapłaty za faktyczną ilość dostarczonego oleju, zachowując prawo do naliczania kar umownych za 
nieterminową dostawę, wynikająca  z wyłącznej winy Wykonawcy albo też może od umowy odstąpić w sytuacji, 
o której mowa w § 6 ust. 2 lub zastosować zakup interwencyjny. 

 
 

§ 3 
1.Cena jednostkowa brutto oleju opałowego lekkiego, ustalona na dzień 14.11.2017 r. wynosi ......... zł/litr 
(słownie :...........................................) – (cena szacunkowa). 
2.Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w szczególności:  cenę netto 
producenta i ............ zł\1 l upustu Wykonawcy od ceny netto, koszt transportu oleju do odbiorców, ryzyko 
utraty przedmiotu zamówienia oraz należy podatek VAT. Wysokość upustu, w czasie trwania umowy,  nie 
może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.    
3.Strony postanawiają, iż cena jednostkowa ustalona w ust. 1, może ulec zmianie  
w przypadku wzrostu lub obniżki ceny zakupu oleju opałowego u producenta, zmiany obowiązującej 
stawki VAT lub zmiany wysokości upustu na korzyść Zamawiającego. 

4. Oferowana cena może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w przypadku 

zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dwa dni przed  realizacją dostawy.                  

W takim przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta obowiązującą na dwa dni 

przed dostawą a ceną producenta obowiązującą w dniu 14.11.2017 r. opublikowaną na jego stronie 

internetowej. 
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Dokonana przez wykonawcę zmiana ceny będzie uwzględniana jedynie w przypadku zmiany ceny                 

u stałego producenta przekraczającej 1% poniżej lub powyżej  ceny netto producenta obowiązującej                      

w dniu 14.11.2017 r.  
5.Wykonawca ma  obowiązek dołączenia do każdej faktury kopii komunikatu producenta, u którego 
Wykonawca nabywa olej opałowy sprzedawany Zamawiającemu, informującego  
o aktualnej cenie oleju opałowego na dwa dni przed dostawą u danego producenta oraz kalkulacji bieżącej 
ceny dostawy, przy zachowaniu upustu i obowiązującej stawki VAT. Kalkulację ceny, Wykonawca jest 
zobligowany dołączyć każdorazowo do faktury. Ustalona w ten sposób cena nie stanowi zmiany umowy. 
6.Rozliczenie następować będzie pomiędzy Zamawiającym,  a Wykonawcą,  za ilość rzeczywiście 
dostarczonego oleju opałowego po każdorazowej dostawie. Wartość dostawy będzie obliczana jako 
iloczyn ilości oleju opałowego, wg urządzenia dystrybucyjnego, o którym mowa w ust. 2 oraz ceny za 1 litr 
paliwa, wyliczonej zgodnie z zapisami ust. 5.  
   

   § 4 
1.Należności za wykonane dostawy, będą regulowane z konta bankowego Zamawiającego, tj. jednostki 
organizacyjnej powiatu odbierającej olej, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 
30 dni od doręczenia wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.   
2.Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu  umowy, jest jednostka organizacyjna powiatu, 
wskazana w komparycji umowy.  
3.Faktura VAT będzie wystawiana przez Wykonawcę, za każdą dostarczoną partię zamówionego oleju 
opałowego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego.   
4.Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie doręczona na adres wskazany w SIWZ,  
w pkt 3.3 lit. a-d., z tym zastrzeżeniem,  że Zamawiający do chwili wysłania towaru przez Wykonawcę, 
może fax-em lub listem poleconym, podać do wiadomości  Wykonawcy  nowy adres, obowiązujący dla 
doręczeń faktur. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.  Za doręczoną uważa się wyłącznie fakturę VAT, 
wystawioną zgodnie z treścią zamówienia.  
5.Za dzień zapłaty, uważa się chwilę złożenia polecenia zapłaty w banku Zamawiającego.  
6.Wykonawca może wstrzymać się z realizacją kolejnego zapotrzebowania złożonego przez 
Zamawiającego, w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego, przekraczających 14 dni. 
 
 

 
§ 5 

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
a) 5 % łącznej szacunkowej wartości przedmiotu umowy określonej w §2 ust. 1, jeżeli Zamawiający 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
b) 20 % wartości dostawy niespełniającej parametrów określonych §  1 ust. 3 umowy, 
c) 5% wartości umownej partii oleju opałowego - wyliczonej zgodnie z § 2 ust. 5, w związku z ust. 4 -  
niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  
2.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający zobowiązuje się 
zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości: 
a) 5 % łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w §2 ust. 3, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy   
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 
b) 5% wartości umownej nieodebranej w terminie partii oleju, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
3.Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
w przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kar umownych. 
4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z płatności należnych mu od Zamawiającego. 
 

§ 6 
1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                             
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od umowy 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. 
2.W przypadku zwłoki w dostawie oleju przekraczającej 10 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od umowy w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym upływa 10 dniowy czas zwłoki, bez 
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konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do dostarczenia danej partii oleju albo też dokona 
zakupu interwencyjnego, zgodnie z zapisami ust. 4.  
3.Jeżeli Zamawiający popadnie w zwłokę w wykonaniu obowiązku odbioru towaru, Wykonawca będzie 
miał prawo odstąpić od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do odbioru towaru,  
w terminie 3 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin odbioru oleju, zakreślony w wezwaniu 
Zamawiającego do odbioru oleju. 
4.W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu oleju, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dokonania zakupu takiej samej ilości oleju, która miała być przedmiotem dostawy,  u innego 
dostawcy (zakup interwencyjny). Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu, różnicy 
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną za jaką olej zostałby dostarczony przez Wykonawcę.  
5.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.  
6.Odstąpienie od Umowy wywiera skutek ex nunc.  
 

§ 7 
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy, w następujących     przypadkach: 
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT. 
2)     zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej warunkami atmosferycznymi,                                 
w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację dostaw, 
3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
wstrzymanie usługi przez Zamawiającego, 
4) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemożliwością prowadzenia usługi, 
2.Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dokonywać cesji wierzytelności. 

 
 
 

§ 8 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w sposób polubowny 
przez strony, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579), 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 

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

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 

 


