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Umowa (PROJEKT) 

 
sporządzona w dniu …………………… r.  

pomiędzy:  
Gminą Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, NIP: 5040025842 – reprezentowaną 
przez jednostkę organizacyjną gminy: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. 
Pocztowa 16, 89-410 Więcbork  
– zwaną w treści  umowy Zamawiającym, w imieniu której działa dyrektor Danuta Zawidzka, 
przy kontrasygnacie Eweliny Gracz – głównego księgowego Biura Obsługi Oświaty 
Samorządowej w Więcborku 
 
a  
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
reprezentowanym przez  
………………………………………. 
………………………………………. 
 
o następującej treści: 
 
Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
Zamawiający zleca realizację zadania pn. „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek 
oświatowych Gminy Więcbork w 2021 r.” (zwanego dalej „olejem”) do kotłowni placówek 
oświatowych wyszczególnionych w §1 umowy, a Wykonawca zobowiązuje się realizować 
zamówienie na podstawie cyklicznych zleceń, na warunkach niniejszej umowy. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, w ilości 
szacunkowej 62.000 litrów, do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Więcbork.  
2. Dostawy oleju będą następować w zależności od potrzeb Zamawiającego i spełniać będą 
niżej wymienione parametry: 

- Gęstość w temperaturze 15 st. C nie wyższa niż 860 kg/m3; 
- Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg; 
- Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C max. 6 mm2/s 
- Temperatura płynięcia max -20 st. C; 
- Pozostałość po koksowaniu (10% pozostałości destylacyjnej max. 0,3 %(m/m); 
- Zawartość siarki max 0,1 %(m/m); 
- Zawartość wody max. 200 mg/kg; 
- Zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; 
- Pozostałość po spopielaniu max. 0,01 % (m/m); 
- Zawartość znacznika SY 124 6-9 mg/l; 
- Zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/l; 
- Skład frakcyjny: 

do temperatury 250 st. C destyluje max. 65 % (V/V), 
do temperatury 350 st. C destyluje min. 85 % (V/V). 
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3. Dostawy będą realizowane dla następujących placówek: 
a) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie  
ul. Szkolna, 89-422 Sypniewo - Wartość szacunkowa:  19.000  litrów; 
b) Szkoła Podstawowa w Zakrzewku  
Zakrzewek 25; 89-410 Więcbork - Wartość szacunkowa:  7.000 litrów; 
c) Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu  
Jastrzębiec, 89-410 Więcbork - Wartość szacunkowa: 7.000 litrów; 
d) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie  
Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork - Wartość szacunkowa: 10.000 litrów; 
e) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku 
ul. Aleja 600 lecia 4 
89 – 410 Więcbork - Wartość szacunkowa: 19.000 litrów. 

 
§ 2 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31.12.2021 r. 
 

§ 3 
1.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT z datą i miejscem sprzedaży oraz 
dostarczenia jej do placówki oświatowej nie później niż w terminie 7 dni od zrealizowania 
dostawy. 
2. Wykonawca jako odbiorcę na fakturze VAT wskazuje Gminę Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 
89-410 Więcbork, NIP 5040025842, a jako odbiorcę: placówkę oświatową, do której 
dostarczono olej opałowy. 
3. Zapłata za przedmiot zamówienia zastanie uregulowana przelewem w terminie 30 dni od 
daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na wskazany na 
fakturze rachunek bankowy. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw 
płynnych, w oparciu o koncesję wydaną  przez ……………………………………………………………………… 
z dnia …………………………………………... na obrót paliwami ciekłymi zaś Zamawiający oświadcza, 
że kupuje paliwo na potrzeby własne.  
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu systematyczne dostawy paliwa, w ilości określonej w 
składanych zleceniach. 
3. Realizacja każdego zlecenia nastąpi w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia 
zapotrzebowania przekazanego przez dyrektora placówki oświatowej lub upoważnionego 
przez niego pracownika.  
4. Zamówione paliwo dostarczane będzie środkami transportu Wykonawcy, bez dodatkowych 
opłat. 
5. Paliwo każdorazowo dostarczane będzie wraz ze świadectwem jakości. 
6. Cysterny dostawcze Wykonawcy posiadać będą przepływomierze paliwa z ważnym 
świadectwem legalizacji. Ilość paliwa wskazana na liczniku przepływomierza, będzie ilością 
dostarczoną do Zamawiającego. 
7. Do odbioru każdej partii paliwa Zamawiający upoważnia dyrektora placówki oświatowej 
lub upoważnionego przez niego pracownika. Pokwitowanie odbioru paliwa przez ww. osoby 
jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dostawie paliwa, o parametrach zgodnych z 
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obowiązującymi normami technicznymi, tj. PN-C-99024:2011 i jakości zgodnej z załączonym 
świadectwem, a także w ilości zgodnej z wydanymi dokumentami przewozowymi. 
9. Reklamacje jakościowe po dostawie paliwa rozpatrywane będą po komisyjnym pobraniu 
próbek przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Podstawą uznania 
reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu 
oraz odstępstwo od norm technicznych. 

 
§ 5 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zakupionego oleju opałowego (z 
uwzględnieniem wysokości upustu) w okresie realizacji umowy wyniesie:  
 

……………………………………… zł brutto, 
 

(słownie: ................................................................................................. 00/100 brutto). 
 

2. Przy wycenie zastosowano cenę jednostkową brutto 1 litra oleju opałowego, producenta 
………………………………… (nazwa producenta) obowiązującą w dniu 10 grudnia 2020 r.:  
 

cena  brutto: …………….........………zł 
 

(słownie: ………………………………………………...........…………………………………..………00/100). 
 
3. Cena 1 litra oleju opałowego może podlegać wahaniom, gdyż wynikać będzie z ceny 
obowiązującej w dniu pobrania oleju opałowego, jedynie upust wyrażony w procentach od 
ceny brutto 1 litra oleju opałowego w wysokości ……………………. % jest stały.  
4. Wysokość upustu, o których mowa w ust. 3, jest stała i nie może ulec zmianie w trakcie 
trwania umowy. 
5. Cena jednostkowa i upust uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. 
W cenie jednostkowej ujęto wszystkie opłaty i podatki, których koszt będzie musiał ponieść 
Zamawiający oraz wszystkie koszty Wykonawcy (w tym koszty transportu do Zamawiającego 
wraz z wyładunkiem) oraz jego zysk. 

 
§ 6 

1. Zmiany cen jednostkowych oleju opałowego mogą nastąpić wyłącznie w zależności od 
zmiany obciążeń publicznoprawnych oraz zmiany ceny oleju opałowego przez producenta, o 
której mowa w § 5 ust. 2. 
2. W przypadku zmiany ceny przez producenta, wykonawca każdorazowo wykaże nową 
wielkość ceny producenta.  
 

§ 7 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach 
przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpienie od umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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d) Wykonawca nie wywiązywał się z realizacji dostaw zgodnie z zawartą umową pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca zwiększy ceny, przez co będą one wyższe niż w firmach konkurencyjnych. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający: 
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunku mimo dodatkowego wezwania w terminie 
jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie, 
2) powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

§ 8 
1. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w postaci zwłoki w dostawie 
paliwa ponad termin określony §4 pkt. 3 niniejszej umowy zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego paliwa za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, jeżeli zwłoka trwała nie dłużej niż 2 dni robocze i 0,2% wartości za każdy następny 
dzień zwłoki. 
2. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty 
przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kary umownej z należnością 
Wykonawcy.  
3. Jeżeli szkoda przewyższa wartości kary umownej stronie uprawnionej przysługuje 
roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego, do wysokości szkody. 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści 
zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 
2) zmiana danych Wykonawcy bądź Zamawiającego oraz zmiana osób odpowiedzialnych za 
kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 
3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
4) Zmiana wysokości stawki podatku VAT.  
3. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego po akceptacji drugiej strony. 
4. Strony zgodnie deklarują wolę polubownego rozwiązywania sporów przez osoby 
wymienione w niniejszej umowie. 
5. Spory nie rozwiązane polubownie wynikłe z wykonywania niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 
każdej ze stron. 
 
 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 


