
        Załącznik nr 4 do SWZ 
 

wzór umowy  

 
 

zawarta w Bytomiu w dniu 04.01.2022 r. zgodnie z przepisami art. 275 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) – zwaną dalej 

p.z.p., pomiędzy: 

 

 

Gminą Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, NIP 626-298-85-82 reprezentowaną przez  

mgr Krystynę Matejczyk  dyrektora - Szkoły Podstawowej nr 16, ul. M. Rataja 3,  

41-905 Bytom,  
zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa, w miarę narastających potrzeb 

eksploatacyjnych - oleju opałowego lekkiego zgodnie z polską normę PN-C 96024:2011, 

spełniającego co najmniej następujące wymagania: 

a. gęstość w temperaturze 15 C, max.                                 0,860g/m3 

b. wartość opałowa, min.                                 42,6 MJ/kg 

c. temperatura zapłonu, min.                           56 C 

d. lepkość kinematyczna w temperaturze 20 C, max.       6,00mm2/s 

e. skład frakcyjny: 

       - do 250 C destyluje, max.                             65% (V/V) 

       - do 350 C destyluje, min.                              85% (V/V) 

f. temperatura płynięcia, max.                          -20 C 

g. pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max.  0,3% (m/m) 

h. zawartość siarki, max.                                 0,1% (m/m) 

i. zawartość wody, max.                                  200 mg/kg 

j. zawartość zanieczyszczeń stałych, max.       24 mg/kg 

k. pozostałość po spopieleniu, max                   0,01% (m/m) 

w łącznej ilości do 45 000 litrów. Minimalna wielkość dostaw nie będzie mniejsza niż 35 000 l, 

minimalna wielkość jednorazowej dostawy nie będzie mniejsza niż 4 000 l. 

2. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje zakup oleju opałowego lekkiego, transport  

do miejsca dostawy, tj. Szkoły Podstawowej nr 16 ul. M. Rataja 3, 41-905 Bytom, koszty 

ubezpieczenia do miejsca dostawy oraz załadunek do zbiorników wskazanych przez 

Zamawiającego. 

3. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia   

4 stycznia 2022 r., do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Niniejsza umowa wygasa z chwilą wyczerpania się kwoty, o której mowa w § 4 ust.1 niniejszej 

umowy.  

 

§ 2 

 

1. Dostawa oleju odbywać się będzie etapami, w terminach wskazanych każdorazowo przez 

Zamawiającego. 

2. Realizacja poszczególnych zamówień (etapów) winna nastąpić w ciągu 24 godzin  



od momentu (godziny) zgłoszenia drogą e-mail lub zgłoszenia  telefonicznego  w godzinach pracy 

szkoły tj. od godziny 7
30 

do godziny 15
30

, w terminie ustalonym między stronami. 

3. Dostawa winna odbywać się samochodami przeznaczonymi do przewozu oleju opałowego 

lekkiego (posiadającymi wymagane badania i atesty) o pojemności max. 20 000 l, wyposażonymi 

w: pompę i licznik (legalizowany). Wykonawca winien dysponować zestawem wymiennych 

końcówek do tankowania.   

4. Do każdej dostawy oleju Wykonawca winien dołączyć świadectwo jakości producenta (lub 

innego podmiotu upoważnionego do wykonywania badań np. akredytowane laboratoria 

producenta) wraz z dokumentami WZ. Każdorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego 

potwierdzana będzie pisemnie – protokołem odbioru, przez Wykonawcę i przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę świadectwa jakości producenta (lub innego podmiotu 

upoważnionego do wykonywania badań np. akredytowane laboratoria producenta) przy dostawie 

skutkuje odmową przyjęcia oleju opałowego i powoduje naliczenie kar umownych zgodnie z § 6, 

jeżeli dostawa oleju o potwierdzonej jakości nie nastąpi w terminie określonym  

w § 2 ust. 2. 

6. Na dostarczony olej dostawca udziela gwarancji, że jego jakość jest zgodna z polską normą, 

dostarczając każdorazowo świadectwo jakości. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkimi 

kosztami, związanymi z ewentualnymi naprawami urządzeń kotłowni spowodowanymi  

złą jakością oleju. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości dostarczonej partii oleju poprzez 

pobranie próbek w celu określenia dostarczonego przez Wykonawcę oleju opałowego pod 

względem zgodności parametrów oleju do określonych w świadectwie jakości. 

8. W przypadku niezgodności parametrów oleju dostarczonego przez Wykonawcę  

z parametrami określonymi w świadectwie jakości, Wykonawca zobowiązuje  

się w terminie 12 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego w sposób określony  

w ust. 3, na wymianę wadliwego oleju na koszt Wykonawcy 

9. Pojemność zbiorników na olej, którymi dysponuje Zamawiający wynosi 16 000 litrów, czyli  

8 zbiorników po 2000 litrów każdy. Minimalna jednorazowa dostawa wynosi 4 000 litrów. 

10. Miejsce realizacji – dostawy przedmiotu umowy: Szkoła Podstawowa nr 16, 41-905 Bytom  

ul. M. Rataja 3. 

 

§ 3 

 

1. Do odbioru oleju opałowego Zamawiający upoważnia swoich pracowników. Pokwitowanie 

odbioru paliw przez ww. jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego. 

2. Przyjęcie ilościowe oleju opałowego odbywać się będzie na podstawie wskazania 

zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodzie dostawczym, w temperaturze 

rzeczywistej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 

opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z 

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

paliwa. 

4. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń są: Katarzyna Pielok, Marzenna Fluderska, 

Monika Kopko, Antoni Andryka, Krzysztof Wesołowski. 

 

 

§ 4 

 

1. Niniejszą umowę zawiera się do kwoty brutto …...... (słownie: …............... ). 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy podstaw do rozliczenia należności z tytułu realizacji niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem ust.3, są:  

a. Cena netto producenta na dzień 20 grudnia 2021 r. 3257 zł za 1000 l. 

b. stała marża dostawcy/stały upust  …............. zł za 1000 l. 

c. 23 % podatek VAT do ceny netto z marżą/upustem* Wykonawcy.    



3. Przy każdorazowej dostawie oleju opałowego lekkiego cena 1000 l oleju wyliczona zostanie 

w oparciu o aktualna cenę hurtową producenta oleju opałowego lekkiego w dniu dostawy. 

Zmiana ceny dokonywana zgodnie z niniejszą zasadą nie wymaga zawierania aneksu  

do umowy. 

4. Określona przez Wykonawcę marża/upust* nie będzie zmieniana w okresie  

obowiązywania umowy. 

5. Wykonawcy za realizację niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn 

ceny ustalonej zgodnie z ust.3 oraz ilości dostarczonego każdorazowo oleju. 

6. Zamawiający regulować będzie należności za dostarczony olej opałowy po każdej dostawie 

przelewem na konto wykonawcy: ….............................................. 

7. Ustala się termin zapłaty - 30 dni od dnia wystawienia faktury. Załącznikiem  

do faktury są: protokół odbioru o którym mowa w § 2 ust. 4, świadectwo jakości, wydruk oraz 

oświadczenia o treści jak w załączniku nr 1 do postanowień umownych. 

8. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunki bankowe wskazane w fakturach dokumentujących  

wykonanie przedmiotu  umowy będą wykazane na  tzw. „białej liście podatników” i są do 

nich założone rachunki VAT. Zamawiający oświadcza, że nie będzie ponosił kosztów 

związanych z opóźnieniami w regulowaniu płatności,  w sytuacji gdy rachunki bankowe 

wskazane w fakturach nie będą figurować w wykazie, o którym mowa powyżej. 

12. Faktury wystawione od 04.01.2022 r. powinny zawierać następujące dane: 

Nabywca:  

Gmina Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, NIP: 626-298-85-82,  
Odbiorca : 

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. M. Rataja 3, 41-905 Bytom. 
 

 

§ 5 

 

1. Strony niniejszej umowy ustalają stosowanie kar umownych w przypadkach i w wysokości 

 jak niżej: 

a) w przypadku każdorazowego wadliwego wykonania dostawy lub niedotrzymania 

warunków wykonania dostawy, w tym w szczególności za opóźnienie terminu 

dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

b) w przypadku opóźnienia terminu dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zmawiającemu karę umowna w wysokości 1 % wartości netto zamówionej dostawy 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, wartość dostawy zostanie ustalona  

wg cen obowiązujących w dniu upływu terminu; 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie w § 4 ust. 1,  

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych 

z przedkładanych do zapłaty faktur. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych  

w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest  do uregulowania kary 

umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia. 

3. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary 

umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. 



4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kumulowania kar umownych z różnych tytułów. 

 
 

§ 6 

 

1. W razie wystąpienia 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 otrzymania wiadomości o tych okolicznościach. 

Wykonawca może jedynie żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach: 

a) gdy Wykonawca odstąpił od wykonania nin. zamówienia lub jego części, 

b) w przypadku opóźnienia terminu dostawy przedmiotu umowy powyżej 72 godzin,  

c) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego  

i wezwań do realizacji warunków umowy nie wykonuje umowy zgodnie  

z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawstwa w zakresie objętym 

koncesją na obrót paliwami ciekłymi.   

2. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców              

w zakresie jn.:  

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy 

tak, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

 

 

§ 8 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takiej zmiany 

określonych poniżej: 

1) zmiana strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 

2) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujących   

dot. podatku VAT, 

3) zakresu lub wprowadzenie nowego lub rezygnacji z zakresu przedmiotu umowy 

realizowanego przez podwykonawcę. 

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku 

wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron umowy na jej dokonanie. 

3. Jakiekolwiek zmiany nin. umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 9 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 



 

 

§ 10 

 

Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 11 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron.  

                                     

  

 WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Załącznik nr 1 do umowy  
 

 

 

 
        ……………….., dnia ……………… 

 

 
 

 

…................................................................ 
         (pieczątka firmowa) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

Oświadczenie do umowy nr …........................... z dnia …............................... 

 

 

 

Wykonawca dostawy towarów/usług oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie jest 

rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach MPP/metoda podzielonej płatności/, oraz znajduje się 

w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

 

 

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

 /pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 
 


