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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ – WZÓR UMOWY 

 
UMOWA nr …… 

 
Zawarta w dniu …............r. w Ciepłowodach pomiędzy: 
1.Gminą Ciepłowody z siedzibą przy ul. Kolejowej 3, 57-211 Ciepłowody, 
NIP: 887-16-35-208 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy - Łukasza Białkowskiego 
przy kontrasygnacie ………………………………………….. 
wraz z jednostkami podległymi: 
1.1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 
57-211 Ciepłowody NIP 887-16-75-27 
reprezentowany przez: 
Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego - …………………………………… 

przy kontrasygnacie: Głównej Księgowej –…………………………………………. 

1.2. SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 57-211 

Ciepłowody, NIP 887-15-90-894 

reprezentowany przez: 
Kierownika Ośrodka –……………………………………………. 
przy kontrasygnacie: Głównej Księgowej – ………………………………………… 
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym", 
2. a firmą: ……………………………….. 
…………………………………………. 
NIP: …………………….. REGON…………………………. 
zwaną dalej w treści "Wykonawcą", 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………. 
 
Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. w przedmiocie: 

„ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA GMINY CIEPŁOWODY ORAZ 
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH”, 

dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.: 
„Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek 
podległych”, zgodnie z ofertą z dnia……………. r (data wpływu…………) stanowiącą 
załącznik nr 1 do umowy. 
Olej opałowy winien spełniać wymagania obowiązującej w Polsce normy jakościowej 

PN-C-96024:2011 dla gatunku L1 oraz następujące parametry: 

• Olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ/kg. 
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• Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m3. 

• Lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC max 6,00 mm2/s. 

• Zawartość siarki max 0,10 % (m/m). 

• Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m). 

• Zawartość wody max 200 mg/kg. 

• Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg. 

• Temperatura płynięcia max -20oC 

• Temperatura zapłonu min 56oC 

• Barwa czerwona. 
2. Dostawy oleju opałowego będą następowały sukcesywnie do poszczególnych 
obiektów w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego. 
3. Dostawy do placówek objętych zamówieniem nie będą łączone, każda placówka 
zamawia opał indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami, mogą jednak 
wystąpić sytuacje zamówienia oleju opałowego w tym samym czasie przez więcej niż 
jedną placówkę. 
4. Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 
1920 z późn. zm.) 
5. Dostawy realizowane mają być w godzinach od 8.00 do 14.00, dokładne godziny 
Wykonawca będzie powinien ustalić z Zamawiającym telefonicznie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą dostawą oleju opałowego 
aktualny certyfikat jakości oleju opałowego. 
7. Autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany, 
zalegalizowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną/zatankowaną ilość oleju 
opałowego. 
8. Zamawiający w celu kontroli jakości dostarczanego oleju opałowego, zastrzega 
sobie możliwość niezapowiedzianego pobierania próbek dostarczonego oleju 
opałowego oraz przekazania ich do analizy(w obecności Wykonawcy), zgodnie z 
wymaganiami z polską normą PN-EN ISO 3170. 
9. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dołączyć do faktury druk oświadczenia, 
że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych. 
10. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o 
przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 
06.12.2008 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.)każdorazowo przy zakupie 
oleju opałowego najpóźniej w dniu jego odbioru. 
11. 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. 
12. Zamawiający deklaruje, że dostarczone oświadczenie będzie prawidłowo 
wypełnione, podpisane. 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1. Na dzień zawarcia umowy cenę ustalono zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000864
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2. Zmiany ceny w trakcie obowiązywania umowy będą następować w przypadku 
wzrostu lub spadku ceny jednostkowej 1000 litrów oleju opałowego u producenta u 
którego zaopatruje się Wykonawca. 
3. Zwaloryzowana cena oleju opałowego wynika z podwyższenia lub obniżenia ceny 
ofertowej o różnicę pomiędzy ceną producenta w dniu dostawy (do Zamawiającego) 
ogłoszoną na stronie internetowej producenta a ceną bazową. 
4. Ceną bazową jest cena producenta u którego zaopatruje się Wykonawca 
opublikowana (obowiązująca)na stronie internetowej producenta tj.: 
………………………..w dniu ………………………. wraz z podatkiem VAT. 
5. W razie zmiany podstawy podatku VAT za przedmiot umowy, zostanie on doliczony 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury. 
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawienia faktury VAT. 
7. Zapłata za przedmiotowy olej opałowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego 
każdej przesyłki oleju opałowego. 
8. Faktura ma być wystawiona za każdą przesyłkę dostarczonego oleju opałowego z 
datą wykonania dostawy do Zamawiającego. 
9. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2191 z późn. zm.). 
10. Zamawiający ureguluje należność w terminie ……. dni od daty otrzymania faktury 
VAT, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 
11. Ilość oleju opałowego na fakturze podawana ma być w litrach. 
12. Cena oleju opałowego podawana będzie na fakturze za 1 litr lub za 1000 litrów. 
13. Faktura ma być wystawiona na jednostkę zamawiającą opał, zgodnie z 
zapisami w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 
14. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Wykonawcy. 
15. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w 
przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie 
będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
16. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe. 
17. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury. 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć olej opałowy w terminie do …… dni 
roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
Termin ten może ulec przedłużeniu o czas uzasadnionej i udokumentowanej przez 
Wykonawcę przeszkody, nie dłużej jednak niż 7 dni roboczych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania ilości i jakości dostarczanego 
oleju opałowego oraz odmowy przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia braków 
ilościowych lub jakościowych. 

3. W przypadku przywozu przez Wykonawcę oleju opałowego złej jakości, 
nieodpowiadającemu wymaganym przez Zamawiającego parametrom, Wykonawca 
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ponosi koszty wywozu oleju opałowego złej jakości i ponownego dostarczenia oleju 
opałowego o takich parametrach, jakich Zamawiający wymagał w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
4. Zamawiający ma obowiązek pisemnego potwierdzenia odbioru dostarczanego oleju 
opałowego na listach przewozowych. 
5. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem lub mailem. W przypadku braku 
reakcji Wykonawcy(przez 4 dni od złożenia zamówienia) na zamówienie złożone 
telefonicznie, zostanie złożone ponowne zmówienie faksem lub mailem przy czym 
kolejny brak reakcji Wykonawcy przez 4 dni od złożenia kolejnego zamówienia, będzie 
skutkował naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych 
przewidzianych w §6 ust. 1 niniejszej umowy 
 

§ 5 
Podwykonawcy 

 
Zapis w przypadku nieangażowania podwykonawców: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy. 
Zapis w przypadku angażowania podwykonawców: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy 
udziale podwykonawców. 

2. Zakres rzeczowy dostaw, który Wykonawca zrealizuje angażując 
Podwykonawców: 
a) Podwykonawca ………………………………………………………… …………………. 

(Nazwa, Imię i Nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawców oraz osób do 
kontaktu z nimi)  
Zakres………………………………………………………………………………………… 

3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach 
określonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawcy/ów. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

6. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy. 

7. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, 
Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia złoży oświadczenie w tym zakresie. 

 
§ 6 

Kary umowne 
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, kary umowne 
a) 5 % wartości zamówionego oleju opałowego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
b) 0,5% wartości netto złożonego przez Zamawiającego zamówienia, za każdy dzień 

zwłoki w dostawie zamówionego oleju opałowego ponad termin określony w § 4 ust. 
1 niniejszej umowy. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wys. 5 % 
wartości zamówionego oleju opałowego w razie odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie z należności za olej opałowy kar 
umownych należnych Zamawiającemu na mocy powyższych postanowień zawartych 
w ust. 1 i 2. 
 
 

§ 7 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca nie realizuje dostaw oleju opałowego (z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy) a brak dostawy trwa dłużej niż 7 dni od momentu złożenia zamówienia 
przez Zamawiającego. 
2) Wykonawca realizuje usługi/dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny z niniejszą umową. 
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w 
terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

§ 8 
Zmiana umowy 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnie sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. 
Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących 
przypadkach: 
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w 
umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody. 

b) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego. 

c) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy. 
d) Wprowadzenia podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy 
e) Zmiany stawki podatku VAT. 
f) Dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych w liście obiektów) 
w przypadku oddania do użytku takich obiektów w trakcie obowiązywania umowy 
bądź wykonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy. 
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy zmiana danych związanych 
z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego). 

§ 9 
Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
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§ 10 
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: 
ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1129 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 
3. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 
nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana 
postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, 
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 
treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 
2. SWZ 
3. Lista obiektów 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

Gmina Ciepłowody 

 

 

ZSP Ciepłowody 

 

 

SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia 

 

 

 


