
Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego 

 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa 
zawarta dnia ......................... w Kochłowach pomiędzy: 

 
Powiatem Ostrzeszowskim – Domem  Pomocy Społecznej w Kochłowach,  z siedzibą                            
w Kochłowy 1, 63 – 500 Ostrzeszów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym: 
reprezentowanym przez: Anetę Małolepszą – Dyrektora – zgodnie z Uchwałą  Nr 32/2021 
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 19 października 2021 roku 
a 
 
……………………………………………………………….………… 
z siedzibą w ………………………………………………………..….,  
wpisany do CEIDG/ KRS……………… 
NIP……………… REGON……………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę 
oleju opałowego” zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi 
i roboty budowlane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach o wartości nie 
przekraczającej kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1129 ze zm.), którego otwarcie ofert odbyło się 
w dniu 08.12.2021r. została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego  
w szacunkowej ilości 17.500 litrów w okresie trwania umowy. Zgodnie z Polska Normą PN-C-
96024  

2. Dostawa oleju opałowego na teren Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 
3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres trwania umowy. 
4. Ilość zamawianego oleju opałowego w ramach dostaw częściowych będzie określana 

każdorazowo zamówieniem telefonicznym.  
 

§2 
 

1. W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny netto oleju opałowego 
producenta w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez producenta.  

2. Przy wyliczeniu ceny sprzedaży oleju opałowego w ramach dostaw częściowych Wykonawca 
zobowiązany będzie do stosowania ceny netto oleju opałowego podaną przez producenta oleju 
opałowego na stronie internetowej w dniu dostawy oleju opałowego do Zamawiającego 
(potwierdzając wydrukiem z oficjalnej strony internetowej producenta, który należy dołączyć  



do faktury), powiększoną o stałą marżę w kwocie ............zł. ,lub pomniejszoną o stały upust w  
kwocie .............zł. za każdy 1 L oleju opałowego i obowiązujący podatek VAT.  

3. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150 C na  
podstawie wskazań przepływowego licznika ilości wydanego paliwa, zainstalowanego  
w autocysternie dostarczającej przedmiot zamówienia. 

 
§3 
 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy tj. dostarczenie oleju opałowego w ilości 
szacunkowej  17.500 litrów  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:  
Wartość netto:..…………..…. zł słownie: ……………………..………………………... 

     Wartość brutto: ……...………zł słownie: ……………...………..………………………. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ulega automatycznie zmianie, w razie zmiany ilości 

dostarczonego  oleju opałowego  zgodnie z  ust. 4. 
3. Przy wyliczeniu ceny sprzedaży oleju opałowego w ramach dostaw częściowych Wykonawca 

zobowiązany będzie do stosowania ceny netto za 1 litr oleju opałowego podaną przez 
producenta oleju opałowego na stronie internetowej w dniu dostawy oleju opałowego do 
Zamawiającego ( potwierdzając wydrukiem z oficjalnej strony internetowej producenta, który 
należy dołączyć do faktury), uwzględniając stałą kwotową marżę lub stały kwotowy upust  
i podatek VAT.  

4. Stała kwota marży lub stały kwotowy upust zadeklarowany w Formularzu cenowym oferty nie 
mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego  w okresie obowiązywania umowy. 

5. Podana ilość oleju opałowego (17.500 L.) jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość jej zmiany stosownie do swoich potrzeb. Ewentualne zmiany ilościowe mogą 
być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie 
grzewczym w okresie obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 30%, a Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści oraz 
żadne inne roszczenia. 

§4 
 

1. Dostawa nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego.  

2. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dostawa nastąpi 
w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. W przypadku nie zapewnienia ciągłości usług Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zlecenia dostawy oleju opałowego  innemu Wykonawcy po uprzednim zawiadomieniu o tym 
fakcie Wykonawcy. Wykonawca pokrywa w takim przypadku koszty tego zlecenia na 
podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapewni dojazd do zbiorników olejowych dla pojazdów Wykonawcy  
o ładowności powyżej 20 ton. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy w godzinach pracy Zamawiającego  
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.   
Samochód- autocysterna winna być wyposażona w legalizowany licznik umożliwiający pomiar 
ilości oleju bez konieczności ingerencji obsługi. 

6. Do odbioru oleju opałowego Zamawiający upoważnia pracownika, którzy będzie zobowiązany 
do sprawdzenia zgodności dostarczonych ilości oleju opałowego na podstawie licznika 
cysterny z dokumentami przewozowymi. 

7. Wykonawca zapewnia pod rygorem zerwania umowy bez wypowiedzenia terminów,  
że posiada aktualną legalizację urządzeń pomiarowych.  



8. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie rozładunku zgodnie z przepisami bhp, p.poż  
i ochroną środowiska. 

9. Wykonawca każdorazowo przedłoży świadectwo jakości  na dostarczany olej opałowy.  
10. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urządzeń związanych ze spalaniem oleju opałowego 

powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego oleju opałowego.  
 

§5 
 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie 
wystawionej faktury w następujący sposób: 

Nabywca : Powiat Ostrzeszowski 
                    ul. Zamkowa 31 

63-500 Ostrzeszów 
NIP 514-02-01-793 

    Odbiorca:  Dom Pomocy Społecznej 
Kochłowy 1 
63-500 Ostrzeszów 

2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielnej płatności tzw. Split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż lub przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności 
Wykonawcy z tytułu zawartej umowy. 

4. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
wystawienia faktury Zamawiającemu, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe 
……………………………………………………………………………………………… 
(podany numer rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności umowne jest 
rachunkiem wskazanym na Białej Liście Podatników VAT). 

5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe za 

opóźnienie w wysokości obowiązującej przepisami w dniu zapłaty. 
 

§6 
 

1. Zamawiający oświadcza, że zakupiony olej opałowy przeznaczony jest na cele grzewcze. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 

opałowego wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 722 ze zm.), każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu 
odbioru paliwa. 

3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania oświadczenia o przeznaczeniu oleju 
opałowego jest Joanna Guhn – referent. 

4. 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 produktów z obniżoną stawką podatku 
akcyzowego. 

 
 
 



§7 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku opóźnienia  

w zapłacie należności dłuższej niż 30 dni od terminów ustalonych w umowie. 
3. Zamawiający może, z zachowaniem uprawnienia do żądania od Wykonawcy zapłaty kar 

umownych określonych w § 8 odstąpić od umowy w przypadku, gdy:  
1) wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności gdy opóźnienie  

w dostawie oleju opałowego wynosiło ponad 3 dni od terminów ustalonych w umowie, 
2) cena za olej opałowy była  wyższa niż określona w umowie. 

4. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki to 
uzasadniającej. 

5. Strony oświadczają, iż wykonanie prawa odstąpienia od Umowy będzie miało skutek co do 
części Umowy, która nie została jeszcze wykonana. 

6. Niezależnie od postanowień ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

7. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie. 
8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: 
    Joanna Guhn tel. 62/7320705, e-mail guhn@dpskochlowy.pl 
 
2) ze strony Zamawiającego  

……………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, nr telefonu adres e-mail) 

Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy nie wymaga zmiany umowy.  
 

§8 
 
1. Niezależnie od postanowień paragrafów poprzedzających, Strony ustalają odszkodowanie 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

niewykonanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
niewykonanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną za nie wykonane lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania określonego w umowie w wysokości 0,2% wartości 
niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku: 
1) nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy § 4 ust. 1 
2) nie dostarczenia aktualnego i właściwego świadectwa jakości dostarczonego oleju 

opałowego  przy każdej dostawie zgodnie z §4 ust. 9. 
3) nie dostarczenia aktualnego wydruku ceny oleju opałowego  z oficjalnej strony 

internetowej producenta z dnia dostawy  zgodnie z §3 ust.3. 
5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego  

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 



6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 
Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w 
fakturze, a w innych przypadkach kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni 
od dnia doręczenia wezwania. 

 
§9 
 

1. Reklamacje ilościowe będą rozstrzygane tylko w momencie dostawy, na podstawie 
licznika zamontowanego na cysternie. 

2. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego zgłoszenia 
drogą elektroniczną (e-mail) oraz pocztą listem poleconym. 

 
§10 

 
1. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy sporządzona na formularzu cenowym 

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

stron. 
 

§11 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny. 

2. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle 
niniejszej umowy przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz 
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Dom Pomocy Społecznej    
w Kochłowach, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uaktualnianie. 
6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. N,119, str.1 ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 
ze zm.) 

 
 

 
Kochłowy, dnia................................. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
  
   

 


