
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UMOWA  ……….. /2022 

 

Zawarta w dniu ……… 2022 r. pomiędzy 

 

Gminą Komprachcice, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3, NIP: 991-047-12-96, REGON: 

531413082, reprezentowaną przez Leonarda Pietruszkę - Wójta Gminy Komprachcice, zwaną 

dalej: Zamawiającym,  

a 

………………….., NIP …………………, reprezentowanym przez ………………….. – 

……………., zwanym dalej: Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa została zawarta  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia 

nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.)  – dalej zwanej ustawą Pzp, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia – dalej zwaną SWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia 

……………………….. r. – dalej zwanej Ofertą. 

 

 

§1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju do celów grzewczych) do obiektów 

Gminy Komprachcice , w okresie od  dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r. 

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje dostawę, załadunek, transport i wyładunek oleju 

opałowego w miejscu odbioru,  na warunkach określonych w SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wydać i przenieść na własność Zamawiającego,  

olej opałowy posiadający następujące minimalne parametry: 

- gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l), 

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, 

- zawartość siarki max.0,1%, 

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg, 

- zawartość wody max. 200mg/kg, 

- barwa: czerwona, 

- temperatura zapłonu – min.56 o C, 

a Zamawiający zobowiązuje się olej odebrać i zapłacić cenę.  

4. Przedmiotem umowy są cykliczne dostawy, w okresie od  dnia podpisania umowy  do 

30.06.2023 r.  w ilości  117.400,00 litrów oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych 

obiektów Gminy Komprachcice: 

a) Samorządowy Ośrodek Kultury ul. Niemodlińska 2 w Komprachcicach,  

b) Ośrodek Zdrowia ul. Ks. Bilińskiego w Komprachcicach, 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa,  ul. Szkolna 18 w Komprachcicach, 

d) Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 56 w Polskiej Nowej Wsi 

e) Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie 



5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej 

ilości zapotrzebowania oleju opałowego określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, z tym, 

że minimalna wielkość świadczenia wynosi ….. 

6.Zamawiający oświadcza, że zamówiony i dostarczony olej opałowy będzie w całości  

wykorzystywany do celów opałowych.  

7. Dostawy oleju opałowego będą następowały sukcesywnie do poszczególnych obiektów  

wymienionych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, w terminach i ilościach wskazanych przez  

Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą dostawą oleju opałowego  

świadectwo jakości oleju oraz komunikat cenowy Producenta (w rozumieniu § 2 ust. 3  

niniejszej umowy) ze strony internetowej na dzień dostawy.  

9. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą autocysternami na koszt, ryzyko i transportem  

Wykonawcy .  

10. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem oleju  

opałowego.  

11. Autocysterna dostarczająca olej opałowy musi być wyposażona w atestowany,  

zalegalizowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną/zatankowaną ilość oleju 

opałowego.  

12. Dostarczone każdorazowo przez Wykonawcę ilości oleju opałowego winny być zgodne ze  

wskazaniami licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie. 

13. Zamawiający w celu kontroli jakości dostarczanego opału, zastrzega sobie możliwość 

niezapowiedzianego pobierania próbek dostarczonego opału (w obecności Wykonawcy), oraz  

przekazania ich do analizy zgodnie z wymaganiami PN-C 96024  

14. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dołączyć do faktury druk oświadczenia, że  

nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych.  

 

§2 

Oświadczenia  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności  

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, nr: ……………………. z dnia  

………………… r., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

2. W przypadku gdy termin ważności dokumentu o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej  

umowy kończy się w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do  

niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu ważnego dokumentu, umożliwiającego  

realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa.  

3. Oferowany olej opałowy produkowany jest przez: ……………. – dalej  

zwanego Producentem i nosi nazwę: …………………………..  

4. Wykonawca oświadcza, że podany Producent nie będzie zmieniony w trakcie  

obowiązywania umowy. 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1.1. Dokonywania odbioru dostarczonego oleju po wcześniejszym sprawdzeniu jego zgodności 

z wymogami Zamawiającego pod względem ilościowo-jakościowym; 



1.2. Terminowej zapłaty ceny za dostarczony i odebrany olej opałowy;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

2.1. Dostarczania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią; 

2.2. Przekazywania zamówionej partii oleju opałowego do miejsca dostawy na własny koszt w  

oparciu o protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;  

2.3. Przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie transportu, dystrybucji  

i napełniania zbiorników z paliwem;  

2.4. Każdorazowego dostarczania dokumentów potwierdzających jakość opału oraz  

aktualnych komunikatów cenowych Producenta;  

2.5. Realizowania dostaw przedmiotu umowy specjalistycznym pojazdem transportowym  

Wykonawcy wyposażonym w zalegalizowany układ do pomiaru oleju opałowego.  

Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika  

autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego w 

pojeździe dostawczym;  

2.6. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizowanymi dostawami, w  

tym także z ruchem pojazdów;  

2.7. Informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub innych okolicznościach,  

które mogą wpłynąć na realizację dostaw;  

2.8. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp;  

2.9. Terminowego wykonywania dostaw;  

2.10. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań związanych  

z realizacją przedmiotu umowy;  

2.11. Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem nie  

wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca  

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

2.12. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nie wykorzystania przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy oleju opałowego ponad minimalną ilość 

określoną w § 1 ust.5 

 

§ 4  

Podwykonawcy 

1. Podwykonawstwo – zasady ogólne:  

Zapis w przypadku wskazania Podwykonawców na etapie zawierania umowy: 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale 

Podwykonawców. Zakres rzeczowy dostawy/usług, który Wykonawca zrealizuje angażując 

Podwykonawców:  

a) Podwykonawca (podać nazwę albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności  

gospodarczej) .......................................................................................................................  

zakres usług: ..............................................................................................................., 

b) Podwykonawca (podać nazwę albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności  

gospodarczej) .......................................................................................................................  



zakres usług: ...............................................................................................................  

 

oraz dodatkowo zapisy w przypadku nie wskazywania Podwykonawców na etapie zawierania  

umowy:  

1.1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć Podwykonawcom  

wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w Ofercie.  

1.2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może również:  

1.2.1. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie z zastrzeżeniem §4  

ust. 1.7 niniejszej umowy, 

1.2.2. zrezygnować z podwykonawstwa,  

1.2.3. zmienić Podwykonawcę.  

1.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca  

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na  

którego zasoby  

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

1.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcą innym lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

1.5. Powierzenie Podwykonawcy części zamówienia innych niż wskazane przez Wykonawcę  

w złożonej Ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i pisemnie 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne  

działania i zaniechania.  

1.7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z  

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

1.8. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

niniejszej umowy i przyjmuje odpowiedzialność z tego tytułu.  

2. Inne ustalenia w zakresie podwykonawstwa:  

2.1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę bądź  

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty 

finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z niniejszej umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą bądź dalszym Podwykonawcą.  

2.2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia  

należnego Podwykonawcom i o zapłatach dla Podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane 

roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 

należną Podwykonawcom.  

2.3. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §4 ust. 3.1 niniejszej umowy, może stanowić  

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 

§ 5  

Termin wykonania przedmiotu umowy 



Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia  do 30.06.2023 r.   

 

§ 6 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia  

1. Wartość całego zamówienia wynosi: …………… zł brutto (słownie: 

……………………….), w tym należy podatek VAT 23 %  

2. Strony ustalają, że cena 1 litra oleju opałowego wynosi: …………….. brutto (słownie: 

…………….), w tym należny podatek VAT, kwota …………… 

cena netto .zł (słownie dwa zł czterdzieści sześć gr netto) 

3. Strony dopuszczają zmianę ceny za dostarczoną partię oleju opałowego, tylko w przypadku 

zmian cen hurtowych Producenta. Sprzedaż będzie następowała w cenie netto obowiązującej 

u  Producenta  w dniu  zakupu, z  uwzględnieniem niezmiennego przez czas trwania umowy  

upustu w wysokości:  …………..  zł. / litr i marży w wysokości ……..zł/litr. Wykonawca 

zobowiązuje się do udokumentowania wysokości aktualnej ceny Producenta, o której mowa w 

niniejszym ust. 3. Stosowny dokument będzie każdorazowo dołączany do faktury wystawionej 

przez Wykonawcę. 

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyliczona zostanie dla dostarczonych ilości oleju, 

przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ust. 2 z zastrzeżeniem postanowień ust.  

5. Ceny jednostkowe zawierać będą wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) i 

posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP …………….. 

7.  Zastosowana stawka podatku VAT za przedmiot umowy, wynosi 23%. W razie zmiany 

podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

momencie wystawienia faktury.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie jest: 

a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa powyżej, 

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

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

podatku od towarów i usług. 

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w 

ust. 9 niniejszej umowy, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 

z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 

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

jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 

płatności. 

11. Zapłata za dostawy olej nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego każdej partii dostawy, 

na podstawie faktury wraz z dostarczonym certyfikatem jakości oleju.  

12. Za każdą dostawę opału Wykonawca wystawi odrębną fakturę. Datą wystawienia faktury 

będzie data wykonania dostawy do Zamawiającego.  

13. Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, 



przelewem na konto Wykonawcy.  

14. Numer konta bankowego Wykonawcy ………………………………… 

15. Ilość oleju opałowego na fakturze podawana ma być w litrach.  

16. Cena oleju opałowego podawana będzie na fakturze za 1 litr.  

17. Nabywcą dostaw będzie  Gmina Komprachcice, a odbiorcą i płatnikiem faktury VAT będą:  

1) w przypadku dostawy do kotłowni zlokalizowanych w Samorządowym Ośrodku Kultury 

ul. Niemodlińska 2 w Komprachcicach oraz w Ośrodku Zdrowia ul. Ks. Bilińskiego w 

Komprachcicach  - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 46-

070 Komprachcice ul. Rolnicza 6; 

2) w przypadku dostawy do kotłowni zlokalizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej,   

ul. Szkolna 18 w Komprachcicach - ta jednostka; 

3) w przypadku dostawy do kotłowni zlokalizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej,   

ul. Lipowa 56 w Polskiej Nowej Wsi - ta jednostka.  

4) w przypadku dostawy do kotłowni zlokalizowanej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wawelnie – Gmina Komprachcice. 

18. Płatność będzie wykonywana z rachunku wymienionych w § 6 ust.14 jednostek 

organizacyjnych na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. W imieniu 

Zamawiającego wykonanie umowy koordynuje i nadzoruje:  

1) w części dostaw przeznaczonych do kotłowni zlokalizowanych w Samorządowym Ośrodku 

Kultury ul. Niemodlińska 2 w Komprachcicach oraz w Ośrodku Zdrowia ul. Ks. Bilińskiego 

w Komprachcicach - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Komprachcicach, 46-070 Komprachcice ul. Rolnicza 6; 

2) w części dostaw przeznaczonych do kotłowni zlokalizowanej w Publicznej Szkole 

Podstawowej,  ul. Szkolna 18 w Komprachcicach - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Komprachcicach; 

3) w części dostaw przeznaczonych do kotłowni zlokalizowanej w Publicznej Szkole 

Podstawowej,  ul. Lipowa 56 w Polskiej Nowej Wsi - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Polskiej Nowej Wsi. 

4)  w części dostaw przeznaczonych do kotłowni zlokalizowanej w Remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wawelnie – Prezes OSP Wawelno – Stanisław Korzekwa, tel.: 664 690 526. 

19.  Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

poszczególnych jednostek organizacyjnych wymienionych w§ 6 ust.14 niniejszej Umowy. 

20. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z niniejszą umową, 

z błędami lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również w przypadku 

niedostarczenia dokumentów wymaganych umową lub braku zapłaty podwykonawcom, 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę 

przyczyn oraz usunięcia tych niezgodności lub braków, a także w razie potrzeby otrzymania 

faktury lub noty korygującej VAT - bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.  

21. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo 

naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

22. Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, mogą być potrącane z płatności 

realizowanej na rzecz Wykonawcy. 

23. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 



                                                                     

§ 7 

Dostawy i odbiory oleju 

1. Zamówienia jednostkowe będą składane faksem na nr ………….. telefonicznie pod 

numerem …….. lub na adres mailowy: ………………..oraz dw …………………………….  

2. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo dostarczyć opał w terminie do   24 godzin 

(wskazane w ofercie) od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

3. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na złożone zamówienie (w terminie wskazanym w 

§7 ust. 2 niniejszej umowy), Zamawiający naliczy kary umowne przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 

1) niniejszej umowy.  

4. Termin realizacji dostawy może w uzasadnionych przypadkach, ulec przedłużeniu, jednak 

maksymalny łączny czas dostawy nie może wynieść w takim przypadków więcej niż 4 dni 

robocze.  

5. W przypadku wystąpienia o przedłużenie terminu dostawy opału, Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji na ten temat wraz z podaniem 

powodów wystąpienia tego opóźnienia oraz wskazaniem innego terminu realizacji dostawy.  

6. Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 

1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).  

7. Dostawy realizowane będą w godzinach od 8.00 do 14.00. Dokładne godziny dostaw 

Wykonawca ustala z odbiorcą oleju.  

 

                                                                    § 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) Za każdą godzinę opóźnienia w dostawie oleju opałowego ponad termin określony w §7 ust. 

1 niniejszej umowy – w wysokości 10 % wartości brutto niedostarczonej w terminie 

pojedynczej partii dostawy. Jednocześnie w przypadku, gdy wiadome jest, że Wykonawca 

opóźni się w dostawie przedmiotu zamówienia jednostkowego, Zamawiający ma prawo 

dokonania zakupu interwencyjnego u innego dostawcy. Każdorazowo kosztem zakupu 

interwencyjnego zostanie obciążony Wykonawca niniejszej umowy.  

2) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

 – w wysokości 70.000,00 złotych brutto.  

3) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymaganych 

parametrów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 

brutto nie spełniającej wymagań dostawy jednostkowej.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 70.000,00 złotych brutto.  

3. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 

dopuszczalne, a tym samym strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

4. Należności wynikające z naliczonych kar umownych stają się wymagalne w terminie 3 dni 

od dnia doręczenia Stronie zobowiązanej do ich zapłaty pisemnego oświadczenia/noty 

o naliczeniu kary umownej.   
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5. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez 

konieczności uzyskania zgody Wykonawcy. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakości dostaw  

1. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby która dostarczyła produkt, próbki oleju 

opałowego i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium.  

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony olej opałowy nie spełnia wymaganych 

parametrów, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonać jego wymiany na nowy, 

zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej wiadomości.  

3. Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii 

urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy, niespełniający 

wymagań jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.  

4. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw urządzeń będzie protokół oględzin 

(napraw).  

5. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu w postaci świadectwa jakości 

oleju oraz komunikatu cenowego Producenta ze strony internetowej na dzień dostawy, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody 

powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu 

całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.  

7. W sytuacji powtarzania się dostaw opału o parametrach niezgodnych z wymogami 

Zamawiającego, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Prawo odstąpienia od umowy i jej rozwiązanie 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

 2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku, gdy Wykonawca:  

1) utracił koncesję,  

2) narusza obowiązki opisane w umowie,  

3) nie przestrzega uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej,  

4) ze swojej winy nie wywiązał się z terminowej realizacji minimum dwóch dostaw,  

5) jeżeli jednorazowe opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 10 dni,  



6) dostarczył niespełniający wymagań jakościowych olej opałowy i nie dokonał jego wymiany 

na spełniający wymagania w ciągu 24 godzin,  

7) ogłosił upadłość, 

8) został wykreślony z rejestru działalności regulowanej lub wydana została wobec niego 

ostateczna decyzja o zakazie wykonywania działalności.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy, powinno nastąpić 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

                                                                     

§ 11  

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w następujących 

okolicznościach:  

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku: 

 a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie 

zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT; 

2) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia w przypadku:  

a) wstrzymania realizacji dostaw ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w 

momencie zawierania umowy; 

 b) następstwa siły wyższej;  

3) zmiany ceny oleju opałowego w przypadku zmiany ceny przez Producenta o wskaźnik 

wzrostu lub obniżki wynikający z różnicy pomiędzy ceną Producenta z dnia podpisania 

niniejszej umowy, a ceną obowiązującą na dzień dostawy. W celu potwierdzenia ceny 

Wykonawca dołącza do faktury cennik Producenta obowiązujący na dzień dostawy. Zmiany 

cen w niniejszym zakresie nie wymagają oddzielnych uzgodnień oraz nie stanowią zmiany 

umowy wymagającej formy pisemnej;  

4) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia 

byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w 

rozumieniu art. 3571 Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;  

5) dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy) w przypadku oddania do użytku takich obiektów w trakcie obowiązywania umowy 

bądź wykonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy;  

6) wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej która uniemożliwi realizację dostawy w wymaganym 

zakresie za którą Wykonawca nie ponosi winy, np. na skutek awarii bądź uszkodzenia 

infrastruktury drogowej.  

2. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest 

zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.  

3. 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. 

 

§12 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 



1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 

Konsorcjum przez cały czas trwania umowy. 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz 

Kodeksu cywilnego.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:  

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1  

2. SWZ - załącznik nr 2  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


