
Zapytanie ofertowe nr  ZP 271.17.3.2022 

 

    Załącznik nr 2 

 

PROJEKT 

 

UMOWA DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO 

Nr ………………….. 
                                          

 

Zawarta dnia ………… roku w Walcach pomiędzy Gminą Walce z siedziba w: 47-344 Walce 

ul. Mickiewicza 18 reprezentowaną przez Wójta Gminy: Marka Śmiech, NIP 1990089990 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  

a ………………………………………………………, zwanym dalej „Dostawcą”,  

reprezentowaną przez:  

1. ………………………………….……….. – ……………………….………………….. 

 (imię i nazwisko)       (funkcja) 

 

o następującej treści: 

                                                              

§  1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków 

komunalnych administrowanych przez Gminę Walce w sezonie grzewczym 2022/2023  

w ilości 14 000 litrów (14m
3
) o następujących parametrach fizykochemicznych: 

 

WYMAGANIA WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość w temperaturze 15ºC, nie wyższa niż 860 kg/m³ 

Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 ºC 

Lepkość kinetyczna w temperaturze 20ºC, nie większa 

niż 

6,00 Mm²/s 

Skład frakcyjny: 

- do 250°C destyluje nie więcej niż 

- do 350°C destyluje nie mniej niż 

 

65 

85 

 

%/ V/V 

%/ V/V 

Zawartość siarki nie więcej niż  0,10 %/m/m 

Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości 

destylacyjnej, nie większa niż 

 

0,3 

 

%/m/m 

Pozostałość po spopieleniu, nie większa niż 0,01 %/m/m 

Zawartość wody, nie większa niż 200 mg/kg 

Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych, nie większa 

Niż 

 

24 

 

mg/kg 

Wartość opałowa, nie niższa niż 42,6 MJ/kg 

Temperatura płynięcia, nie wyższa niż - 20 °C 

Barwa 
1)

 Czerwona  

 1)  Olej opałowy winien zawierać barwnik oraz znacznik ( bezbarwny związek chemiczny, służący do identyfikacji produktu ) zgodnie  

z aktualnymi przepisami prawnymi 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu większej ilości oleju opałowego niż wyżej 

wymieniona jednak nie więcej niż do kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż 

wyżej wymieniona. 

Z tego tytułu Dostawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe wobec 

Zamawiającego. 

 

§  2 

1. Dostawy realizowane będą przez Dostawcę we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie – do 3 dni od złożenia zamówienia Dostawcy. Dopuszcza się możliwość złożenia 

zamówienia pisemnie, e-mailem lub telefonicznie. 

2. Dostawca dostarczy przy każdej dostawie dokument potwierdzający spełnienie 

parametrów fizykochemicznych oleju opałowego. Dostawca gwarantuje jakość 

dostarczonego opału. 

3. Zamawiający będzie każdorazowo przy dostawie podpisywał Dostawcy oświadczenie 

wynikające z ustawy o podatku akcyzowym o przeznaczeniu oleju opałowego do celów 

grzewczych. 

 

§  3 

1. Olej opałowy dostarczany będzie środkami transportu i na koszt Dostawcy do budynków 

komunalnych położonych w miejscowości Walce przy ulicy: 

a) Mickiewicza 18, 

b) Zamkowa 85, 

c) Zamkowa 87. 

2. Zamawiający upoważnia do odbioru oleju opałowego pracownika Urzędu Gminy  

w Walcach Pana …………………….., który posiada upoważnienie do pokwitowania 

ilości odebranego oleju opałowego. 

3. Ewentualne reklamacje jakościowe kupowanego oleju opałowego rozpatrywane będą na 

podstawie próbek oleju opałowego pobranych z autocysterny dostawcy zgodnie z polską 

normą. Sporny produkt będzie badany przez niezależną jednostkę posiadającą stosowne 

uprawnienia w tym zakresie. Podstawą uznania reklamacji będzie stwierdzenie w badanej 

próbie odstępstw od norm o których mowa w § 1. 

4. W przypadku uznania reklamacji jakościowej, o której nowa w ust. 3 za zasadną 

Zamawiającemu przysługuję prawo niezapłacenia Dostawcy za zakwestionowaną  

dostawę lub zwrot należności w przypadku kiedy Zamawiający zapłacił już Dostawcy za 

dostawę. 

 

§  4 

Ustala się następujący sposób rozliczenia za dostawę oleju opałowego: 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………2022 r. cena netto 1000 litrów (1 m
3
) oleju 

opałowego uwzględniająca koszty transportu wynosi …………… zł   

Powyższa cena podana jest w odniesieniu do ceny producenta z dnia 

…………….2022 r. 

2. Powyższa cena będzie ulegała podwyższeniu lub obniżeniu w przypadku zmiany ceny 

na olej opałowy przez producenta. 

 

Wyliczenie wartości poszczególnych dostaw oleju opalowego: 
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a) Wartość dostarczonego oleju opalowego będzie wyliczana 

oddzielnie dla każdej dostawy z uwzględnieniem cen producenta wg następującego 

wzoru: 

 

              W do  =  C of  x  Y  x  I ol 

 

   gdzie: 

              W do  - wartość danej dostawy 

      C of   - cena oferowana za 1000 litrów  ( 1 m
3 
) oleju ( zgodna z ust. 1 ) 

   I ol   - Ilość oleju dla danej dostawy w tysiącach litrów ( gdzie np. 6500 l = 6,5 )                 

                                                                                         

                                                                                          Ca 

Y  - współczynnik zmiany ceny      :                  Y   =  ---------------- 

                                                                                                 Cp 

       gdzie : 

 

       Ca - cena referencyjna zbytu oleju opałowego przez producenta w dniu dostawy  

      (cena referencyjna zbytu oleju opałowego ogłaszana na stronie internetowej 

producenta) 

 

               Cp  - jak Ca  z tym, że cena i wydruk z dnia przygotowania oferty tj  ………2022 r. 

               (pkt IX ust. 3 zapytania ofertowego) 

                

b) Do powyższej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości  …….. %. 

c) Wysokość podatku VAT określona w § 4 ust. 2 lit b może ulec zmianie w trakcie 

obowiązywania umowy do wysokości określonej przepisami ustalającymi jego 

wysokość. 

 

§ 5 

1. Zamawiający dokona u Dostawcy zakupu oleju opałowego na podstawie faktury 

wystawionej przez Dostawcę po dostarczeniu towaru, w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania faktury wraz z kompletem dokumentów przez Zamawiającego, przelewem na 

konto sprzedawcy wskazane w fakturze.  

2. Do faktury – rozliczenia za dostawę oleju opałowego Dostawca winien dostarczyć 

następujące dokumenty:  

 pokwitowanie odbioru dostarczonej ilości oleju opałowego,  

 wyliczenie wartości dostawy oleju opałowego § 4, 

 wydruk cenowy z internetu ze strony producenta oleju opałowego z dnia 

przygotowania oferty (tj. ………………. 2022 r) 

 wydruk cenowy z internetu ze strony producenta oleju opałowego z dnia zakupu oleju 

opałowego (dzień dostawy zgodny z dokumentami wydania oleju opałowego) 
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 świadectwo jakości zakupionej ilości oleju opałowego wydane przez 

producenta lub jednostkę upoważnioną do wykonania badań, której upoważnienie 

dołączane będzie do faktury wraz z dowodem wydania oleju opałowego. 

3. Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających  

z umowy na rzecz osób trzecich. 

4. W przypadku nieterminowego uregulowania należności przez Zamawiającego za 

zakupiony olej opałowy Dostawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek. 

 

 

§ 6 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 

kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

 

1. Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 
 

a) w wysokości 20 % kwoty brutto ostatniej dostawy oleju opałowego, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca  

b) w wysokości 3 % kwoty brutto dostawy oleju opałowego zamówionego a nie 

dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:  

 w wysokości 20 % kwoty brutto ostatniej dostawy oleju opałowego w razie odstąpienia 

przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający  

 w wysokości 3 % kwoty brutto umownej nieodebranej dostawy oleju opałowego za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wywiązywania się przez 

Dostawcę z obowiązków umownych. 

5. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 7 

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 miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 8 

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 ust. 1-2 stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 90 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności jak niżej: 

a) zostanie ogłoszona likwidacja Dostawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 

c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d)  w sytuacji określonej w § 6 ust. 4 

2.  Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od  
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upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie. 

b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru oleju opałowego bez 

podania uzasadnionej przyczyny. 

c) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Dostawcy 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru oleju opałowego zamówionego do dnia 

odstąpienia od umowy i zapłaty wynagrodzenia umownego. 

 

§ 9 

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na rzecz osób trzecich podczas 

wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na sezon grzewczy 2022/2023 i obowiązuje od dnia jej 

zawarcia do 30 czerwca 2023 r.  

 

                                                                    § 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 12 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą 

rozstrzygać polubownie. 

W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 dla 

Zamawiającego i 1 dla dostawcy. 

 

§ 13 

Integralną częścią niniejszej umowy jest „Formularz ofertowy” Dostawcy. 

 

 

 

                                    

      DOSTAWCA                           ZAMAWIAJĄCY 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 
47-344 Walce, reprezentowany przez Wójta Gminy Walce; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Walcach jest Pan/Pani radca 

prawny Marcin Wilczek, rodo@walce.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu 

związanym z wykonaniem umowy z dnia ……………. nr 272……..2022, której Pan/Pani jest 

stroną, a której przedmiotem jest dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków 

komunalnych administrowanych przez Gminę Walce w sezonie grzewczym 2022/2023; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej 
realizacji; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

______________________ 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych załączników do 

umowy.  

Nie może skutkować również zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

mailto:rodo@walce.pl

