
UMOWA 

zawarta w Pabianicach w dniu …………………….. pomiędzy: 
 

„Miasto Pabianice z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ulicy Zamkowej 16, NIP:731-196-

27-56 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach (95-200) z siedzibą przy ulicy 

Grota Roweckiego 3, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektor Piotr 

Adamski” 

a firmą: 
............................................................................................... mającą swoją siedzibę w 
………………………… przy ulicy…………………………. wpisaną do rejestru 
…………………………………… i posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 
………………oraz REGON ………………………., zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………… 
 
 
W wyniku dokonania przez Zmawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju opałowego do 

kotłowni olejowej zlokalizowanej w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3  - hala 

tenisowa – zwanym również w dalszej części umowy „przedmiotem zamówienia”. 

 

 

2.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu  oleju 

opałowego w ilości minimalnej 18.000 litrów a  w ilości maksymalnej - 30.000 litrów, a 

Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

  

3. Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw oleju opałowego  będzie zależna od potrzeb  

 Zamawiającego, a określenie maksymalnej nieprzekraczalnej ilości nie będzie mogło - w  

  razie mniejszych potrzeb - być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.  

 

4.Miejscem dostawy i wydania przedmiotu zamówienia jest lokalizacja wskazana w ust.1 

przedmiotowego paragrafu umowy. Miejscem odbioru faktur jest siedziba Zamawiającego. 

 
5 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej  niż maksymalna ilość litrów oleju 
opałowego wskazana w ust. 1 przedmiotowego paragrafu umowy. Wykonawca oświadcza, że 
nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w razie zamówienia 
mniejszej niż maksymalna ilość litrów oleju opałowego wskazana w ust.1 przedmiotowego 
paragrafu umowy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej,   

w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy oraz posiada stosowne koncesje           

na obrót paliwami płynnymi. 



2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, 

konieczne dla realizacji zamówienia, będącego przedmiotem mniejszej umowy. 

 

 

§ 3 

 

1. Sprzedaż i dostawa odpowiednich ilości oleju opałowego, zamówionych przez 

Zamawiającego, będzie realizowana cyklicznie przez Wykonawcę od dnia 1 stycznia 

2022 r. do: 

a) dnia 31 grudnia 2022 roku, lub 

b)  do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostawy 30.000 litrów 

                                    oleju opałowego, lub 

c)  do chwili zrealizowania przez Wykonawcę dostaw oleju opałowego, 

za łączne wynagrodzenie brutto do kwoty określonej w § 4 ust.1. 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest realizować kolejne dostawy 

oleju opałowego, najdalej w ciągu 48 godzin od chwili złożenia faksem lub pocztą 

elektroniczną  kolejnego zamówienia przez Zamawiającego, przy czym w przypadku 

złożenia zamówienia w piątek realizacja zamówienia musi nastąpić w najbliższy 

poniedziałek   do godz. 12.00. 

3. Zamówienia, w imieniu Zamawiającego, składane będą przez Pana Rafała Górnego  lub 

osoby przez niego upoważnione. 

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizację 

przedmiotu zamówienia w ilości maksymalnej 30.000 litrów,  nie przekroczy  kwoty  

…………......... (słownie złotych:……………………………………..) w okresie 

obowiązywania umowy.   

2. Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje wyłącznie za faktycznie dostarczony olej 

opałowy, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, o której mowa w ust. 1 

przedmiotowego paragrafu umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 1 przedmiotowego paragrafu umowy 

obejmuje wszystkie koszty z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym, w szczególności 

cenę oleju opalowego, cenę opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, 

rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oferowana przez Wykonawcę  cena brutto 1000 litrów  oleju opałowego na dzień 

złożenia oferty wynosi ………………. (słownie …………………………………).  

5. Zamawiający lub Wykonawca mogą wystąpić o zmianę ceny 1 litra oleju opałowego          

w okresie obowiązywania niniejszej umowy. W takim przypadku stosunek ceny brutto 1 

litra oleju oferowanej przez Wykonawcę do ceny hurtowej brutto 1 litra oleju 

napędowego grzewczego Ekoterm  publikowanej w Internecie przez PKN ORLEN S.A. 

pod adresem: http://www.orlen.pl/  nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego 

niż podany w ofercie.  

Na dzień ogłoszenia konkursu ofert  tj. na dzień 22 listopada 2021 roku  cena hurtowa 

(bez podatku VAT) publikowana w Internecie przez PKN ORLEN S.A. 1m3 oleju 

napędowego grzewczego Ekoterm  wynosi  3.365,00  zł  

  co oznacza, że: 

   a) cena hurtowa 1 litra oleju wg PKN ORLEN S.A wynosiła                       -      3,37 zł                                                          

http://www.orlen.pl/


   b) obowiązujący podatek VAT od jednego litra oleju, stawka VAT 23, %   -    0,78 zł 

   c) cena brutto 1 litra oleju wg PKN ORLEN S.A. wynosiła                          -    4,15 zł 

a stosunek ceny brutto 1 litra oleju oferowanej przez Wykonawcę do ceny brutto 1 litra 

oleju oferowanej przez PKN ORLEN S.A. (do czterech miejsc po przecinku) wynosił 

………………….. 

  Po zmianie ceny stosunek ten nie może być mniej korzystny dla Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu wraz z każdą fakturą 

za dostawę oleju opałowego, wydruku ze strony internetowej PKN ORLEN S.A. 

zawierającej cenę hurtową 1 m3 oleju opałowego aktualną na dwa dni przed każdą 

dostawą. 

7. Zmiana ceny za 1 litr oleju opałowego  nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

8. Zamawiający  oświadcza, że posiada niezbędne środki budżetowe w planie finansowym 

na rok 2022. 

 

§ 5 

 

Zamawiający przewiduje, iż zamówienia oleju opałowego,  udzielane będą sukcesywnie w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy, zgodnie z wewnętrznymi potrzebami 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Olej opałowy zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wraz z dostawą zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu atest (y) lub  

    świadectwo (a) jakości towaru, wystawione przez producenta. 

3. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego i jakościowego  

    podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron, którym ze strony  Zamawiającego jest  

    Pan Rafał Górny lub upoważniona przez niego osoba. 

4. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca. 

 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje dostawy olej opałowego, który będzie spełniał wymogi Polskiej  

    Normy PN – C – 96024. 

2. Dane fizykochemiczne oleju opałowego: 

- gęstość w temperaturze 15 °C - nie wyższa niż 860 kg/m3, 

- wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg. 

- temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 °C 

- lepkość kinematyczna w temp. 20 °C - nie wyższa niż 6,00 mm2/s 

- skład frakcyjny 

a) do 250 °C destyluje - nie więcej niż 65 % (v/v) 

b) do 350 °C destyluje - nie mniej niż 85 % (v/v)  

- temp. płynięcia - nie wyższa niż - 20 °C 

- pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej - nie więcej niż 

0,3%(m/m) 

- zawartość siarki - nie więcej niż 0,10 %(m/m)  

- zawartość wody - nie więcej niż 200 mg/kg.  

- całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych - nie więcej niż 24 mg/kg.  

- pozostałość po spopieleniu - nie więcej niż 0,01% (m/m)  

- barwa : barwnik typu Solvent Red 164, (mg/litr) – czerwona  

lub barwnik typu Solvent Red 19, (mg/litr) 



- znacznik Solvent Yellow 124, (mg/litr) 

3. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru oleju opałowego nie spełniającego wymagań  

    Polskiej Normy PN – C – 96024 i dostarczenia oleju spełniającego tę normę, w terminie 48  

    godzin od chwili zawiadomienia faksem o zaistnieniu wady. 

4. Wszelkie koszty związane z udzieloną gwarancją ponosi Wykonawca. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony olej nie spełnia  

    wymogów określonych w ust. 1, wszelkimi kosztami przeprowadzonych badań zostanie  

    obciążony Wykonawca. 

6. Wykonawca gwarantuje, że olej opałowy będzie spełniał wymogi określone w ust. 2 

przedmiotowego paragrafu przez  okres co najmniej 6 miesięcy od dnia odbioru. 

 

§ 8 

 

1. Płatność wynagrodzenia, w całym okresie obowiązywania umowy, będzie następować 

każdorazowo przelewem za zrealizowaną dostawę w ramach niniejszej umowy, na konto 

podane przez Wykonawcę w niniejszej umowie, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączone będą kopie 

protokołu odbioru. Warunkiem wystawienia faktury, jest odbiór dostawy zgodnie                

z postanowieniami § 6 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur odrębnie dla każdej dostawy. 

3. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu 

na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

odsetkami w ustawowej wysokości. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie oleju opałowego – kary w wysokości 0,5% wartości brutto 

zamówionego oleju opałowego za każdy rozpoczęty okres 24 godzin zwłoki w jego 

dostawie; 

b) za zwłokę w wymianie oleju opałowego na wolny od wad - kary w wysokości 1% 

wartości brutto  dostarczonego oleju opałowego  za każdy rozpoczęty okres 48 

godzin zwłoki w jego wymianie, 

c) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia , o którym mowa w 

§ 5 ust. 1 umowy, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy cząstkowej przez Zamawiającego lub  

Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 20% wartości brutto tej 

części umowy cząstkowej, która nie została zrealizowana. 

2. Zwłoka w dostawie powyżej 48 godzin od momentu przekazania faksem lub pocztą 

mailową zamówienia dla danej dostawy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy cząstkowej, bez dalszych wezwań Wykonawcy do jej wykonania. 

3. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar                                

z wynagrodzenia  Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych. 

 

 



§ 10 

 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z powodu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę. 

2. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego będące wynikiem dostaw, dokonane 

przez Wykonawcę, lub jego pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód 

zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.   Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

4. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności ustawa Kodeks cywilny. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIĄJACY:        WYKONAWCA: 

 


