
IB.271.09.2020                                                      Załącznik Nr 2 do SIWZ 

   

 
Projekt umowy  

 
 
Zawarta w dniu ……….. w Jemielnicy pomiędzy: 
 
Gminą Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67  reprezentowaną przez  
Marcina Wycisło – Wójta Gminy 
zwanym w dalszej części umowy zamawiającym 
 
a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

zwanym dalej dostawcą. 
 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego zgodnie z 
normą PN-C-96024:2011 - w sezonie grzewczym 2020-2021 do następujących 
placówek: 

 
Gmina Jemielnica - Urząd Gminy 
ul. Strzelecka 67 
47-133 Jemielnica 
NIP 756-18-77-980 
 
Publicznej Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego 
ul. Szkolna nr 2  
47 – 133 Jemielnica 
NIP 756-18-14-979 
 
Publicznej Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 
ul. Kościuszki 98  
Piotrówka 
47 – 133 Jemielnica 
NIP 756-18-14-991 
 
Świetlica Wiejska w Jemielnicy 
ul. Wiejska 43a 

47-133 Jemielnica 
NIP 756-18-77-980 
 
 

§ 2 



1. Dostawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
dystrybucji paliw płynnych, zaś zamawiający oświadcza, że kupuje paliwo na 
potrzeby swoje i jednostek organizacyjnych gminy. 

2. Do każdej dostawy dołączone zostanie świadectwo jakości oraz pokwitowanie 
odbioru ilości oleju. 

 
 

§ 3 

Realizacja zamówienia nastąpi do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego 
pod nr …………….. i faxem pod nr ………………... 

 
 

§ 4 

1. Dostawa oleju następować będzie sukcesywnie w kilku partiach (dostawach) w 
zależności od możliwości magazynowania zamawiającego, środkami transportu 
dostawcy, zaopatrzonymi w urządzenia pomiarowe posiadające ważne cechy 
legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju opałowego. 
Ponadto dostawca winien wykazać, jaka ilość oleju opałowego w temperaturze 
referencyjnej +15ºC odpowiada ilości faktycznie wydanego oleju.  

2. Do odbioru oleju opałowego upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez 
kierowników poszczególnych placówek. Pokwitowanie odbioru paliwa przez w/w 
pracowników będzie równoznaczne z pokwitowaniem przez zamawiającego. 

3. Dostawca oryginalnymi plombami zapewnia zgodność ilości wydanego oleju  
z dokumentami przewozowymi. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia plomb. 
Reklamacje po zerwaniu plomb nie będą uwzględniane. Reklamacje jakościowe 
przy dostawie rozpatrywane będą przy komisyjnym pobraniu próbek z cysterny 
przed rozładowaniem z udziałem zamawiającego i dostawcy. Sporny produkt 
badany będzie przez niezależny instytut. 

4. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić 
zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie  
z przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstw od norm technicznych PNB.  

5. W przypadku stwierdzenia przez instytut zastrzeżeń Zamawiającego co do 
jakości oleju opałowego, Dostawca dostarczy olej opałowy o właściwych normach 
technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Dostawca 
obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń 
lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy, nie spełniający 
wymogów jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

 
 

§ 5 

1. Wartość zamówienia objęta dostawami oleju napędowego dla szacunkowej ilości 
100 000 litrów za cenę aktualną na dzień 08.07.2020r. wynosi: 

kwota netto: ………………………………………..zł 



plus stawka podatku VAT …..% w kwocie:   …………………….. zł. 

razem kwota brutto: …………………………………………. zł  

słownie: ……………………………………………….złotych i ……../100 groszy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za faktycznie dostarczoną 
ilość oleju wycenioną według ceny jednostkowej, która na 08.07.2020r wynosi 
………  zł/litr brutto (uwzględniająca podatek VAT i koszty transportu). 

3. Cena jednostkowa obliczana będzie każdorazowo na podstawie zmian średniej 
ceny hurtowej oleju opałowego lekkiego na dzień dostawy na zasadach 
przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. W przypadku zakupu oleju w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określona 
szacunkowa ilość Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.   

 

 

 

§ 6 

1. Zamawiający regulować będzie należności każdorazowo po dostawie 
zamówionej ilości oleju opałowego w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury 
wraz z świadectwem jakości danej dostawy oraz  pokwitowaniem odbioru ilości 
oleju przez osoby upoważnione.  

2. Należność za dostawę zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy 
dostawcy z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

3. Dostawca zobowiązany jest wystawiać faktury w sposób następujący: 

  

Nabywca 
Odbiorca, płatnik, lub adres do 

korespondencji  

Gmina (jej nazwa, adres, NIP) Gmina (jej nazwa i adres) 

Gmina (jej nazwa, adres, NIP) 
Jednostka organizacyjna Gminy  

(jej nazwa i adres) 

 
4. W sytuacji gdy dane techniczne dostawcy uniemożliwią wystawienie faktury 

nabycia w formie przedstawionej w § 6 ust. 3 dopuszcza się umieszczenie 
danych jednostki organizacyjnej Gminy w formie adnotacji na dokumencie, która 
pozwoli na zidentyfikowanie placówki, której zakup dotyczy. 

5. Dostawca zobowiązany jest dostarczać faktury wraz ze świadectwem jakości 
oraz pokwitowaniem odbioru ilości oleju na adres poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Gminy dla których zamówiono olej. 

 
§ 7 

1. Nie dokonanie zapłaty upoważnia dostawcę do wstrzymania dostaw. 

2. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności dostawca naliczy ustawowe 
odsetki. 



 
§ 8 

1. W przypadku nie dostarczenia oleju w terminie określonym w § 3 dostawca 
zapłaci karę umowną w wysokości: 

1) 100 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia dostawy oleju – pierwsze 5 
godzin opóźnienia; 

2) 200 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia dostawy oleju – powyżej 5 
godzin opóźnienia. 

2. Strony ustalają, że w przypadku powstania zobowiązań, o których mowa w ust.1 
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę należnej mu kary, przed 
wykonaniem czynności o której mowa w § 6 ust. 1. 

 
§ 9 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 maja 2021r. 

 
§ 10 

Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

 
  

§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 13 

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. 

 
 

§ 14 

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

 
 
Dostawca:        Zamawiający: 


