
Zał. 4  

UMOWA NR ................. 

na dostawy oleju opałowego  

Zawarta w dniu ...........................w Popielowie pomiędzy: 

Samorządowym Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji, 

NIP: 9910392409, REGON: 160136280 

z siedzibą w: ul. Powstaoców 34, 46-090 Popielów 

zwanym dalej "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez: 

Piotra Szafraoskiego – p.o dyrektora Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji  

przy udziale Renaty Seokowskiej – Głównej księgowej Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i 

Rekreacji 

a 

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

z siedzibą w 

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

wpisaną/ym w dniu................... do rejestru ewidencji działalności gospodarczej .................. 

pod nr .......... 

NIP: ................................ REGON: ………………………….. 

zwaną/ym dalej "Dostawcą" reprezentowaną/ym przez: 

- .......................................................................................................... 

- .......................................................................................................... 

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o 

następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 1. Dostawa oleju opałowego o parametrach technicznych zgodnych z PN-C-96024. - wartośd 

opałowa min. 42,6 MJ/kg - gęstośd w temp. 15oC max. 860 kg/m3, - temperatura zapłonu min 56oC, - 

pozostałośd po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m), - zawartośd siarki 



max. 0,2% (m/m), - zawartośd wody max. 200mg/kg, - zawartośd zanieczyszczeo stałych max. 24 

mg/kg, - pozostałości po spopielaniu max. 0,01% (m/m), - barwa czerwona  

2. Wielkośd dostawy oleju opałowego to około 17 000 litrów. 

3. Miejsce dostawy: Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie, ul. 

Powstaoców 34, 46-090 Popielów. 

4.  Dostawa oleju opałowego do kotłowni odbywad się będzie sukcesywnie na podstawie 

zamówienia w formie telefonicznej z 3- dniowym wyprzedzeniem potwierdzonym na piśmie. 

5.  Dostawca będzie powiadamiał każdorazowo Zamawiającego o terminie dostawy oleju 

opałowego z 1 dniowym wyprzedzeniem. 

6. Dostawca ma dostarczad olej opałowy własnym transportem i na własne ryzyko. 

7. Olej opałowy należy dostarczad autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi oraz 

oznaczonymi zgodnie z wymogami prawa. 

8. Dowodem dostawy oleju opałowego będzie dokument WZ wystawiony przez dostawcę, w 

którym zostanie wpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego rzeczywista ilośd  oleju 

opałowego przyjęta do kotłowni oraz podpisane przez  kierowcę autocysterny oraz odpowiedzialnego 

pracownika Zamawiającego. 

9. Wpisana i potwierdzona przez upoważnione osoby ilośd przyjętego oleju opałowego stanowid 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 

10. Parametry dostarczonego oleju opałowego muszą byd zgodne z parametrami zapisanymi w 

świadectwie jakości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.3. Czas obowiązywania umowy 

ustaje w dniu 31.12.2011 r. 

§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczad olej opałowy odpowiadający wymaganiom jakościowym 

wg Polskiej Normy PN-C-96024:L1. 

2. W celu potwierdzenia właściwej jakości oleju opałowego Dostawca obowiązany jest przy 

każdej dostawie przedkładad certyfikat zgodności oleju opałowego z normami określonymi 

w ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Dostawcę zgodności 

jakościowej dostarczanego oleju opałowego z normami określonymi w ust. 1. poprzez 

pobranie próbki oleju, która w przypadku ewentualnych podejrzeo, co do jakości produktu 

będzie oddawana do badania laboratoryjnego. 

4. Koszty badania laboratoryjnego obciążają: 



1) Dostawcę – jeżeli olej opałowy nie spełni parametrów określonych w ust. 1, 

2) Zamawiającego – jeżeli opałowy spełni parametry określone w ust. 1. 

§ 3 

1. Wartośd wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

netto: ………… zł (słownie: ……………………………………………………) 

stawka VAT: 23% 

wartośd 23% podatku VAT: ……………. zł (słownie: …………………………..) 

brutto: …………. zł (słownie ……………………………………………………..)  

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy za systematyczną dostawę 17 000,00 litrów  

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej opałowy nastąpi, na podstawie faktur 

wystawionych za zrealizowane dostawy zgodnie ze zleceniami, o których mowa w § 1 ust. 

2. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru partii oleju opałowego podpisany 

przez dyrektora Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji (lub upoważnionej przez niego 

osoby), dla której dokonano dostawy. 

3. Należnośd wyszczególniona na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto Dostawcy 

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

w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury. 

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Dostawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego 

na fakturze. 

§ 5 

1. Olej opałowy będzie dostarczany przez Dostawcę własnym transportem samochodowym i 

na koszt Dostawcy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany powiadomid Dostawcę o potrzebie dokonania dostawy nie 

później niż 48 godzin przed terminem realizacji dostawy. 

3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu dostawy. 

4. Odbiór ilościowy dostawy oleju będzie następowad na podstawie legalizowanych liczników 



przepływowych, w które muszą byd wyposażone samochody Dostawcy. 

5. W razie wątpliwości, co do jaskości dostarczonego paliwa ostateczny odbiór jakościowy 

Zamawiający dokona na podstawie badania przeprowadzonego wg procedur określonych 

w §2 ust.2 i 3. 

6. W przypadku dostawy wadliwej partii oleju Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu 

i wymiany wadliwej partii oleju opałowego oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym 

związanych. 

7. Dostawca odpowiada za uszkodzenia urządzeo związanych ze spalaniem oleju opałowego 

powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego oleju opałowego. 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacid 

kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10000zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Dostawca, 

b) w wysokości 5% wartości umownej partii oleju opałowego nie dostarczonego w 

terminie za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki. 

2) Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne: 

a) w wysokości 5% wartości umownej nieodebranej partii oleju opałowego (bez podania 

przyczyny nieodebrania) za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki. 

2. Jeżeli wysokośd zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzid odszkodowania uzupełniającego. 

§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, 

Zleceniodawca może odstąpid od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 



2. W takim wypadku Dostawca może żądad jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, stronom przysługuje prawo do odstąpienia 

od umowy w następujących sytuacjach: 

1) gdy zostanie ogłoszona upadłośd lub rozwiązanie którejś ze stron niniejszej umowy, 

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku którejś ze stron niniejszej umowy, 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierad uzasadnienie. 

 

§ 8 

1.Każda zmiana postanowieo niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

1.Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygad 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy 

sąd ze względu na miejsce siedziby Zleceniodawcy. 

§ 10 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. 

§ 11 

1.Integralną częścią umowy jest oferta Dostawcy. 

§ 12 

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

ze stron. 

 



 

DOSTAWCA          ZAMAWIAJĄCY 


