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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 

PROJEKT 

 

Umowa Nr ZP…………….. 

 

zawarta w dniu ……………….r, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), pomiędzy:  

Gminą Leśnica reprezentowaną przez  Burmistrza Leśnicy  Łukasza Jastrzembskiego 

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM   

a 

………….. mającą siedzibę ………………., działającą na podstawie ……………………….. i posiadającego 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi, Decyzja nr …………………………… z dnia …………… r. wydana 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………… 

2. …………………………….. 

zwanym w dalszej części DOSTAWCĄ  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w roku budżetowym 2020 oleju 
opałowego lekkiego (który Dostawca będzie dostarczał autocysterną z legalizowanym 
układem pomiarowym z kompensacją temperatury) w ilości 151.000 l. Ilość oleju 
opałowego podana jest szacunkowo i może ulec zmianie  w trakcie realizacji umowy  
w zależności od potrzeb Kupującego.  

2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że kupuje paliwo na potrzeby następujących jednostek 

organizacyjnych, zwanych dalej KUPUJACYMI: 

1) Gmina Leśnica,  ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP 7561966152, w ilości 10.000,00 l; 
(zbiornik 10.000,00 dm3) – dostawa do Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 47-150 Leśnica 
ul. 1 Maja 9. 

2) Szkoła Podstawowa w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Zdzieszowicka 23, w ilości 
40.000,00 l; (zbiornik na 11.000,00 dm3). 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, 47-150 Raszowa ul. Góry Św. Anny 91, 
w ilości 13.000,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3). 

4) Publiczne Przedszkole w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1-go Maja 34, w ilości 7.000,00 l, 
(zbiornik na 4.000,00 dm3). 

5) Gminny Zarząd Oświaty  w  Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, dostawa do: 
Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z 
gimnazjum o profilu ekologicznym, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15 w ilości 
70.000,00 l (zbiornik na 20.000,00 dm3). 

6) Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, NIP 
756-14-99-420, w ilości 1.000,00 l (zbiornik 4.000,00 dm3) – dostawa do:  
a)  Lichynia ul. Daszyńskiego 24.  

7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Kościuszki 5, w ilości 
10.000,00 l,  dostawa do: 

a) Leśnica, Pl. Narutowicza 2, w ilości 6.000,00 l (zbiornik 3.000,00 dm3), 
b) Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10, w ilości 4.000,00 l (zbiornik 3.200,00 dm3). 

3. Do każdej dostawy DOSTAWCA  dołączy świadectwo jakości producenta lub innej jednostki 

upoważnionej do wykonywania badań. W przypadku dostawy oleju opałowego złej jakości, 

DOSTAWCA  zobowiązuje się na własny koszt dokonać wymiany dostarczonego oleju na olej 

dobrej jakości w terminie 2 dni. 
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§ 2 

 

1. Realizacja zamówienia następować będzie do 2 (dwóch) dni roboczych w godz. 7:00 - 14:00  

po złożeniu zamówienia. Zamówienia mogą być składane telefonicznie (Tel. ……………),  

faksem (fax. ……………………….) lub drogą elektroniczną (na adres: ………………………..). 

2. Szczegółowe terminy i ilości dostaw będą ustalane z DOSTAWCĄ  przez dyrektorów 

(kierowników) jednostek wymienionych w § 1 ust. 2.  

3. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie określonym w ust. 1, KUPUJĄCY 

naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia, zaś 

Dostawca wyraża zgodę na jej potrącenie z wierzytelności wzajemnej. 

 

§ 3 

 

1. Dostawa zamówionego oleju opałowego następować będzie środkami DOSTAWCY. 

2. DOSTAWCA zapewnia KUPUJĄCEGO o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży produktów i 

ich zgodności z obowiązującymi normami. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane po 

komisyjnym pobraniu próbek, w tym próbki rozjemczej, z udziałem przedstawiciela 

KUPUJĄCEGO i DOSTAWCY. Sporny produkt będzie badany przez niezależny instytut. 

Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie 

użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przyjętym 

przeznaczeniem oraz odstępstwo od powołanych wyżej norm. 

3. Do każdej wystawianej faktury DOSTAWCA zobowiązany jest dołączyć dokument (wydruk ze 

strony internetowej) potwierdzający aktualną (tj. obowiązującą u producenta  

w dniu składania zamówienia) cenę hurtową dostarczonego oleju opałowego. Cena hurtowa, 

o której mowa wyżej nie może być wyższa od średniej  z cen  hurtowych  netto publikowanych 

na stronach PKN ORLEN S.A. i  LOTOS S.A  z dnia zamówienia. 

 

§ 4 

 

1. Warunkiem rozliczenia ilości oleju opałowego jest protokół sporządzony  

u KUPUJĄCEGO w obecności upoważnionego przedstawiciela DOSTAWCY. Protokół 

ustalający ilość dostarczonego oleju opałowego jest podstawą wystawienia przez Dostawcę 

faktury.  

2. DOSTAWCA  wystawi fakturę na KUPUJĄCYCH w ten sposób, że w przypadku jednostek, o 

których mowa w  § 1 ust. 2 pkt. 1-5 i 7 faktura Vat musi zawierać dane Zamawiającego – Gmina 

Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica NIP 7561966152 oraz dane jednostki dla której 

przeznaczona jest dostawa – jako „Odbiorcy” faktury vat, zaś dla Kupującego wymienionego w § 

1 ust. 2 pkt 6 wyłącznie dane tego Kupującego. 

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie DOSTAWCY  zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie 

………………………………. zł (słownie złotych: …….). 

2. Do  ceny hurtowej netto oleju opałowego lekkiego, która nie może być wyższa od średniej 

opisanej w §3 ust. 3, DOSTAWCA doliczy/odliczy  marżę,  wyrażoną w PLN/dm3, tj. …….. 

zł/dm3. Wysokość marży jest ostateczna i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy. 

3. KUPUJĄCY zapłaci DOSTAWCY: cenę hurtową za 1 dm3 dostarczonego oleju opałowego 

zwiększoną / zmniejszoną  o marżę określoną w ust.2  oraz obowiązujący podatek VAT. 
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4. KUPUJĄCY regulować będzie należności za dostarczony olej opałowy w terminie 14 dni od 

dnia dostarczenia faktury, przelewem bankowym na konto DOSTAWCY  wskazane na fakturze 

VAT. 

 

§ 6 

 

1. W przypadku niedotrzymania terminu płatności DOSTAWCA może wstrzymać się z realizacją 

następnych zamówień i takie zachowanie DOSTAWCY nie będzie traktowane jako 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z faktur DOSTAWCY przysługuje prawo 
naliczenia odsetek w wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek ustawowych. 

 
§ 7 

 
1. Poza karą umowną opisaną w § 2 ust.3 strony ustalają następujące kary umowne : 

1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% kwoty umownej, za odstąpienie od 
wykonania umowy  lub jej części przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn dotyczących 
Dostawcy, 

2) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę w wysokości 10% kwoty umownej , za odstąpienie od 
umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub Kupującego za wyjątkiem przypadku 
określonego w art. 145 ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 8 

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust.1 pkt 6, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy 

o zamówieniach publicznych oraz kodeksu cywilnego.  

 

 

§ 11 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy 

dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 
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§ 12 

 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Dostawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              DOSTAWCA 

 

 

 

………………………………………………….    ……………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………...    ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Gizela Kubicka  


