
Załącznik nr 3 do SWZ 
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 przeprowadzonego postępowania Zamawiający zleca realizację zadania pn. 
„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem dla placówek oświatowych 
Gminy Więcbork.” (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 wraz z 
transportem i rozładunkiem 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: 

1) wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 MJ/kg 
2) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż - 0,9 g/ml 
3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż – 6,0 mm2/s 
4) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56ºC 
5) temperatura płynięcia nie wyższa niż – (-20ºC) 
6) Skład frakcyjny 

a) do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65% (v/v) 
b) do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85% (v/v) 

7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % 
(m/m) 

8) pozostałość po spopieleniu 0,01% (m/m) 
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m) 
10) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg 
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24mg/kg. 

3. Dostawy będą realizowane dla następujących placówek: 



1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardowskiego w 
Jastrzębcu, Jastrzębiec 17, 89-410 Więcbork; szacowana ilość: 7.000 litrów; 

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Pęperzyn 33, 89-410 
Więcbork; szacowana ilość: 10.000 litrów; 

3) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, ul. Szkolna 1, 89-422 
Sypniewo; szacowana ilość: 19.000 litrów; 

4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im Polskich Noblistów w Więcborku, ul. Aleja 600-lecia 4, 
89-410 Więcbork; szacowana ilość: 19.000 litrów; 

5) Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, Zakrzewek 25, 89-410 Więcbork; szacowana ilość: 
7.000 litrów.  

 
§ 2 

Umowa obowiązuje od 1 lutego 2022 r.  do 31 stycznia 2023 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 olej na potrzeby własne.  
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu systematyczne dostawy oleju, 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. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej w dni robocze (od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej „dni robocze”). W przypadku nie 
dostarczenia w wyznaczonych godzinach olej będzie nieodebrany, wszelkie koszty związane z 
transportem poniesie Wykonawca. 
5. Olej każdorazowo dostarczany będzie wraz ze świadectwem jakości. 
6. Transport oleju odbywać się będzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. W 
szczególności Wykonawca obowiązany jest do dostarczania oleju środkami transportu 
posiadającymi aktualne dopuszczenie do przewozu paliw oraz aktualne świadectwa legalizacji 
wskaźników pomiarowych. 
7. Do odbioru każdej partii oleju Zamawiający upoważnia dyrektora placówki oświatowej lub 
upoważnionego przez niego pracownika. Pokwitowanie odbioru przez ww. osoby jest 
równoznaczne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dostawie oleju, o parametrach zgodnych z 



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 oleju 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 29 grudnia 2021 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: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w 
zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu Umowy, 

2) gdy zwłoka w wykonaniu danej dostawy przekroczy 14 dni kalendarzowych, 
3) trzykrotnej nieprawidłowej, lub niepełnej, lub nieterminowej lub wadliwej realizacji 

złożonego zamówienia, 
4) dwukrotnego opóźnienia w realizacji złożonej reklamacji ilościowej lub jakościowej, 
5) stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy nie spełnia parametrów 

jakościowych określonych niniejszą umową, 
6) w przypadkach i na warunkach określonych w art. 456 ustawy Pzp. 

 
§ 8 

1. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w postaci zwłoki w dostawie 



oleju ponad termin określony §4 pkt. 3 niniejszej umowy zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 4% wartości niedostarczonego oleju za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
jeżeli zwłoka trwała nie dłużej niż 2 dni robocze oraz 5% wartości niedostarczonego oleju  za 
każdy następny dzień zwłoki. 
2. W razie stwierdzenia odstępstw w parametrach dostarczonego oleju (niezgodność z 
opałowego z wymaganiami określonymi w SWZ) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 6% wartości dostawy (niezależnie od obowiązku wymiany oleju na 
zgodny z wymaganymi parametrami). 
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy od wykonania 
której odstąpiono. 
4.  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.  
5. Jeżeli szkoda przewyższa wartości kary umownej stronie uprawnionej przysługuje 
roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego, do wysokości szkody. 
6. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją 
Umowy. 
7. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulowaniu, 
przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
 

§ 9 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w stosunku do 
treści złożonej w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie: 

1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy: 
a) spowodowane uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które 

sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to 
przewidział Zamawiający w SWZ i w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania 
przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 

b) w przypadku wprowadzenia po zawarciu umowy nowych rozwiązań 
technologicznych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego lub z uwagi na 
wycofanie z rynku starych rozwiązań technologicznych, 
– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 

2) zmiany terminu wykonania umowy lub terminów płatności w przypadku: 
a) wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany sposobu realizacji umowy, przez co 

niemożliwe jest dotrzymanie terminu, 
b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy, nie wynikającego z 

winy 
c) Wykonawcy, 
d) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy, 
e) jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez 

Zamawiającego; 
f) wstrzymania/przerwania wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej definiowanej jako 
- zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które 



zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych 
– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 

3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy 
– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 

4) zmiany wysokości naliczonej Wykonawcy kary umownej, w przypadku, gdy 
zobowiązanie Wykonawcy zostało w znacznej części wykonane, a Zamawiający nie 
poniósł szkody 

2. Poza zmianami opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach 
określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami określonymi w 
postanowieniach przepisu art. 454-455 ustawy Pzp. 
3. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie w postaci wniosku. Wniosek musi 
zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga), a w 
przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uzasadnienie z powołaniem zmian przepisów 
oraz wpływ zmian na wysokość umownego wynagrodzenia Wykonawcy.  
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

§ 10 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie tej części 
umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców. W przypadku udziału wykonaniu 
umowy przez Podwykonawców, odpowiednie zastosowanie znajduje art. 462 ustawy Pzp. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie 
łączącego ich stosunku prawnego, przy czym umowa o podwykonawstwo – na zasadzie art. 
463 Pzp - nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w 
sposób mniej korzystny niż w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie kar umownych 
oraz warunków wypłaty wynagrodzenia. 
3. Powierzenie realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
 

§ 11 
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez strony. 
3. Umowa została zawarta w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 


