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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ Projektowane postanowienia umowy 

Numer umowy ............../2021 

 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu .............................. w Kawęczynie  

pomiędzy: 

Zamawiającym: Gminą Kawęczyn 

z siedzibą: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  

NIP: 668 187 54 86 

adres do korespondencji: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

reprezentowanym przez: 

- Jana Nowaka – Wójta Gminy 

- Edytę Balcerzak – Skarbnika Gminy (kontrasygnata) 

zwany dalej Zamawiającym 

 

a 

Wykonawcą: ...................................................... 

z siedzibą: ...................................................... 

NIP: ...................................................... 

adres do korespondencji: ...................................................... 

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / 

innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego 

załącznik nr ... do niniejszej umowy): 

- ................................................... 

- ................................................... 

zwany dalej Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie  przetargu 

nieograniczonego. Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) - dalej p.z.p. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 Przedmiot umowy i zasady realizacji 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy oleju opalowego lekkiego produkowanego                            

    zgodnie z Polską Normą PN-C-96024 w zakresie parametrów kontrolowanych dla gatunku L1. 

2. Przewidywane ilości dostawy opału to ok. 75 000 litrów. 

3. Każdorazowa dostawa oleju opałowego będącego przedmiotem zamówienia musi posiadać 

świadectwo jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające 

parametry jakościowe. 

4.  Dostawy  według wskazań przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego będą realizowane 

w terminie do …….. godzin/dni od daty złożenia zamówienia telefonicznie na 

nr………………………………… lub mailowo …………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

5. Dostawy będą realizowane w godzinach od 7.00 do 15.00 w dniach roboczych czyli od 

poniedziałku do piątku. 

6. Odbioru ilościowego Zamawiający dokona w dniu przyjęcia towaru.  

7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

8. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr ........ do niniejszej umowy. Załącznik jest integralną 

częścią umowy. 

9. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w 

postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

10. W przypadku zaprzestania produkcji którejś z pozycji asortymentowej w trakcie trwania umowy, 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dostarczanie 

produktu równoważnego. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie go, jeśli nie będzie 

odbiegał jakościowo od zaproponowanego pierwotnie. 

11. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z 30 % ilości realizacji zamówienia.  

14. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji 

zamówienia.  

§ 2 Czas trwania umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas 11 miesięcy tj. od daty podpisania umowy do dnia 

………... . 

§ 3 Osoby upoważnione do realizacji umowy 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:  

- p.o. Kierownika CUW w Kawęczynie – Marta Śniegocka 

telefon do kontaktu: 63 288 59 14 

e-mail: sniegocka@kaweczyn.pl 

Wykonawcę reprezentować będzie: 

- ............................................................. (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ....................................................... 

e-mail: ............................................................................ 

mailto:sniegocka@kaweczyn.pl
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§ 4 Wartość umowy 
1. Strony uzgodniły następującą cenę sprzedaży oleju opałowego .................... za  1 litr   

(słownie: .........................brutto) w tym VAT 23%. 

2. Szacowana wartość całego zamówienia wynosi ………………… PLN brutto. 

3. Strony uwzględniają zmiany cen oleju opałowego wynikające: 

a) ze  zmiany cen producenta (potwierdzone oświadczeniem  producenta, bądź 

publikacją aktualnych cen notowań oleju opałowego na stronach internetowych 

producentów na dzień dostawy) obliczona według wzoru określonego w specyfikacji; 

b) ustawowej zmiany podatku VAT; 

Przy czym stała/y upust lub/i marża Wykonawcy zawarty/a w ofercie tj. …......................... za 1 litr 

oleju opałowego jest niezmienna przez cały okres trwania umowy. 

c) Wykonawca do każdej dostawy przedstawi Zamawiającemu pisemna kalkulację 

wyliczenia ceny wraz z wydrukami cen hurtowych PKN ORLEN S.A. i Grupy 

LOTOS S.A. , które stanowią podstawę wyliczenia ceny.  

4. Zmiany ceny oleju  nie wymagają  formy pisemnej w postaci aneksu do umowy z zastrzeżeniem 

§ 8 ust. 3. 

5.Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie przez osobę/y upoważnioną/e przez 

Zamawiającego ilości dostarczonego oleju, stanowiącego załącznik do faktury.  

6. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość oleju opałowego lekkiego winna być zgodna 

ze wskaźnikami licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie, potwierdzona stosownym 

dokumentem (tzw. karta wlewu) i podpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

§ 5 Warunki płatności 

1. Zapłata za każdorazową dostawę będzie następować przelewem w terminie ………..dni od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na konto Wykonawcy 

w banku ...........................nr................................................... 

2. Faktury wystawiane będą na CUW w Kawęczynie wg danych załączonych w zał. nr ….. .  

3. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 6 Ekspertyza 
 

1. Zamawiający może w dowolnym momencie przy dostawie oleju opałowego transportem 

Wykonawcy skontrolować jakość i ilość dostarczanego paliwa. Strony ustalają, że podstawą 

wszelkich reklamacji Zamawiającego będą próbki oleju pobrane z autocysterny wyłącznie na 

terenie miejsca rozładunku Zamawiającego przed jej rozładunkiem do zbiorników w 

obecności przedstawiciela Wykonawcy. Tylko te próbki mogą być przedmiotem analizy 

Instytutu, mającej na celu uzasadnienie reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, na podstawie analizy Instytutu, że sprzedany olej opałowy nie odpowiada 

pod względem jakości z Polską Normą, Wykonawca w terminie 48 godzin od doręczenia 

ekspertyzy Instytutu stwierdzającego wady dostarczonego oleju  zobowiązuje się dostarczyć 

na swój koszt i ryzyko olej opałowy, spełniający wymogi określone w w/w normie. 
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2. Decyzja Instytutu (sporządzona na piśmie z podaniem uzasadnienia) dotycząca sporów 

odnośnie ilości i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę produktów z Polską Normą 

będzie ostateczna i wiążąca dla Stron. Instytut będzie miał prawo do powołania takiego 

eksperta technicznego (ekspertów technicznych), jakiego uzna za niezbędnego do pomocy w 

rozstrzyganiu przekazanych mu spraw. Eksperci nie mogą być pracownikami którejkolwiek 

ze stron, ani pozostawać w stosunku zależności wobec którejkolwiek ze stron 

3. Każda ze stron niniejszej umowy udzieli Instytutowi wszelkich informacji niezbędnych do 

rozstrzygnięcia sporu. 

4. Koszty ekspertyzy Instytutu (łącznie z kosztami każdego powołanego eksperta) związane z 

rozstrzygnięciem sporów poniesie: 

a) Wykonawca w przypadku, gdy ekspertyza wykaże niewłaściwą jakość tj. 

niespełniającą norm przebadanego oleju opałowego lub niezgodną ilość 

dostarczonego faktycznie oleju z ilością deklarowaną.  

b) w pozostałych przypadkach strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy, 

c) jeśli obie strony o to wnioskują, to ponosi koszty strona dla której ekspertyza jest 

niekorzystna. 

5. ”Instytut” to niezależna jednostka badawcza w branży paliwowej, akceptowana przez obie 

strony niniejszej umowy, której opinie będą wiążące dla obu stron. 

 

§ 7 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 

a) zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentowym, 

jakościowym lub ilościowym, w wysokości 5 % wartości netto danej dostawy,  

b)  za zwłokę w realizacji dostawy, tj. przekroczenie terminu wskazanego w § 1 ust. 4 w 

wysokości 5 % wartości netto danej dostawy, naliczone za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 

500 PLN za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy w wysokości 5 % wartości 

netto danej dostawy, naliczone za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 500 PLN za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których 

mowa w § 9 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

(niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 4 ust. 2., 

e) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby 

wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z 

wynagrodzenia Wykonawcy na co ten ostatni wyraża zgodę. 

4.   Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20%  

      wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 2. 

 

 

§ 8 Zmiany umowy  

1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa: 
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a) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza 

przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego albo jest wynikiem sukcesji) siedziby, 

adresu, rachunku bankowego,  

b) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 3. 

c) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie 

gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie, 

d) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

f) zmiana finansowania zamówienia,   

g) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa. 

h) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będących następstwem zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których 

Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich 

przezwyciężyć i im przeciwdziałać, 

3. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne 

oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

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

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

p.z.p.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 

to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i 

art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie 
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siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania 

za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 

11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). 

4. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzech dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.  

................................. ......................................... 
(Wykonawca) (Zamawiający) 
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Załącznik nr 1 do umowy Nr ...../2021 na dostawę z dn. ……………….2021 
 

Dane do Faktury 

 

Faktury z tytułu dostawy oleju winne być wystawiane wg. wzoru: 

 

 

 

            NABYWCA:                                                                 ODBIORCA: 

Gmina Kawęczyn                                                Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie 

adres: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn            adres: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

NIP 6681875486                                                

 

Dodatkowo prosimy  o informację o  zakupionym oleju z podziałem na poszczególne szkoły: 

 

a) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie 

b) Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowlach Pańskich - Kolonii 

c) Szkoła Podstawowa im. płk pil. Stanisława  Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie 

d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 
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