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Załącznik nr 4 do siwz 

 
Istotne postanowienia  umowne 

(wzór umowy) 

 

 Zawarta w dniu ….....................   pomiędzy Powiatem Gliwickim NIP 631 26 06 158            

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,  reprezentowanym  przez : 

Jarosława Mencfel  -  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”, 

ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice,  

 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

a ..............….............................................................................................................................,  

reprezentowanym  przez : 

1. ….................................................................., 

      zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39   ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia: olej opałowy      

w ilości do 80.000 litrów, w dostawach sukcesywnych (od 5.000 litrów do 10.000 litrów), zgodnie      

z parametrami technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie 

Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy. 
2. O ilościach i terminie dostaw decyduje Zamawiający. 
3. Dostawy będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach                        

od 7:00 do 14:00  w terminie 24 godzin, od telefonicznego lub faksowego zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do  wyznaczonych przez Zamawiającego 

godzin dostaw i przyjazd w godzinach wcześniejszych lub późniejszych spowoduje przestój,              

Zamawiający nie ponosi za to odpowiedzialności. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 

opałowego, wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 r (wraz z  późniejszymi 

zmianami), każdorazowo przy zakupie oleju opałowego, najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 

5. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione  

przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób  

upoważnionych do składania tych oświadczeń. 

6.  Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego               

lub  złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy  

odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego  

oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia    

innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego   

obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.  

7. Zamówienie Wykonawca wykona samodzielnie / przy udziale podwykonawców............................... 

 

§ 2 

1. Dostawa oleju opałowego, zamówionego w sposób określony w § 1, następować będzie  środkiem 

transportu Wykonawcy, wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania           

i opróżniania cysterny (legalizacja urządzeń pomiarowych z Urzędu Wag i Miar). 

2. Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo jakości oleju  wystawione przez producenta 

lub aktualny atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania 

badań oraz dokument WZ. 

3. Do odbioru oleju opałowego Zamawiający upoważnia pracowników zatrudnionych                       

w zakładowym magazynie paliw. Pokwitowanie odbioru oleju opałowego przez w/w jest 

równoznaczne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego. 



2 

4. Zamawiający w celu kontroli jakości dostarczonego oleju opałowego zastrzega sobie możliwość 

niezapowiedzianego pobierania próbek dostarczonego opału oraz przekazania ich do analizy              w 

obecności Wykonawcy zgodnie z wymaganiami obowiązującej  normy. 

§ 3 

1. Cena brutto 1 litra oleju opałowego uwzględniająca koszty transportu wynosi …........................ zł;    

      (słownie: …........................................................................................................................................). 

 

2. Cena oleju opałowego może ulec zmianie w czasie trwania umowy tylko pod warunkiem:  

a/ zmiany ceny producenta (potwierdzonej na stronie internetowej wg cennika PKN ORLEN na dzień 

dostawy); 

b/ ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT. 

 

3.    Cena netto będzie kalkulowana w dniu dostawy wg następującej formuły cenowej: 

                          Cn (zł/litr) = X (zł/m³) / 1000 - n (zł/litr) 

        Gdzie:  
            Cn – cena netto sprzedaży oleju opałowego  wyrażona w złotych za jeden litr w  temperaturze      

                       referencyjnej 15ºC. 

              X   – aktualna w dniu dostawy cena oleju opałowego u producenta ogłoszona na stronie   

                        internetowej, wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w temperaturze referencyjnej 15ºC. 

             n   – stała marża / upust Wykonawcy zaoferowana/y  w ofercie  wynosząca/y.................zł/l . 

 

4.   W celu udokumentowania zmiany ceny przez Wykonawcę, wymagane będzie załączenie pod 

fakturę wydruku ze strony internetowej producenta oraz sporządzenie aneksu do umowy na dzień 

dostawy paliwa. 

5.    Podstawą do wystawienia faktury  będzie dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15ºC    

       wg    przyjęcia  u  Zamawiającego,   z  uwzględnieniem  normatywnych  ubytków,   wg   wskazań  

       zalegalizowanego układu pomiarowego przy  autocysternie. 

 

§ 4 

1. Zapłata za dostarczony olej opałowy następować  będzie w formie bezgotówkowej (przelew 

bankowy) na rachunek bankowy Wykonawcy.................................................................................., 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i potwierdzenia 

zrealizowania dostawy. 

2. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać kolejną dostawę przed upływem 30 dni, zobowiązany jest       

do zapłaty za wcześniej otrzymane paliwo. 

 

§ 5 

1. Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty przez Zamawiającego, upoważnia Wykonawcę                      

do wstrzymania kolejnych dostaw paliw bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie 

postanowień umowy. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na konto Wykonawcy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminów płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia 

odsetek ustawowych za zwłokę, zgodnie z art. 481 K.C. 

 

§ 6 

W zależności od warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania 

całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.       

W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego        

z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości oleju opałowego. 

 

 

§ 7 

W przypadku nie wykonania  zlecenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia opału  innej jakości 

niż określonej w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od warunków umowy w trybie 

natychmiastowym. 
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§ 8 

1. W przypadku nie dostarczenia oleju opałowego w wymaganym terminie Zamawiający może 

dokonać interwencyjnego zakupu u innego dostawcy. Wykonawca obowiązany jest pokryć 

Zamawiającemu  ewentualną  różnicę  ceny  opału  zamówionego  zamiennie   u  innego 

dostawcy. 

2. Należności z tytułu nieterminowej dostawy mogą być potrącone z płatności za zrealizowane 

dostawy oleju opałowego. 

§ 9 

1.    Za dostarczenie oleju opałowego  niższej jakości  niż określonej  w siwz, Wykonawca   zapłaci 

       Zamawiającemu  50%  wartości danej dostawy plus koszt badania jakości oleju. 

2.   Wykonawca  może zwolnić się  z  odpowiedzialności  z  tytułu  jakości oleju opałowego  składając  

       Zamawiającemu  „certyfikat jakości”,   wystawiony  i   potwierdzony  przez  rafinerię,     z   której  

       pochodzi olej. 

§ 10 

Umowa zawarta została na okres:  01.01.2021 r.  -  31.12.2021 r. 

 

§ 11 

Każda ze stron może niniejszą umowę rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia 

złożonego drugiej stronie w formie pisemnej. 

 

§ 12 

1.   Wszelkie zmiany  umowy  wymagają  zgody stron  i  zachowania  formy  pisemnej    pod rygorem  

      nieważności. 

2.   Zakazuje się   istotnych   zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku     do   treści   oferty,  

       na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  Jednakże Zamawiający, zgodnie  z   art. 144     

Pzp  przewiduje możliwość dokonania takich zmian,   w  razie  ustawowej  zmiany  akcyzy    oraz  

zmiany stawki  podatku  VAT   w toku wykonania umowy  –    do ceny  netto  zostanie  doliczona 

       stawka  VAT  obowiązująca w  dniu wystawienia faktury. 

 

§ 13 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży       

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 15 

Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą  rozstrzygane  

przez  Sąd powszechny  właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

        
 

             ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 


