
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

UMOWA Nr 1 

na dostawy oleju opałowego 

 

Zawarta w dniu ………… pomiędzy: Gminą Komańcza (38-543) Komańcza 166 reprezentowaną 

przez: 

1. Romana Bzdyka    – Wójta Gminy Komańcza 

2. Katarzynę Rzepkę  - Skarbnika Gminy Komańcza 

zwaną w dalszej treści  Zamawiającym, 

a firmą: 

……………. z siedzibą w: ……………, ………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu  

o zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2022 r. na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 

30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu 

Gminy w Komańczy oraz budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2022 r.” oraz zgodnie  

z warunkami określonymi w ofercie, zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego –Kod CN 2710 19 47, w ilości 

ok. 25 000 litrów do końca roku 2021, do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku Urzędu 

Gminy w Komańczy oraz w budynku Remizy OSP w Komańczy o następujących parametrach: 

 

- wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

- zawartość siarki – nie wyższa niż 0,1% 

- temperatura zapłonu – powyżej 56°C 

- temperatura płynięcia – nie mniejsza niż -20°C 

- gęstość w temp. 15°C - nie większa niż 860 kg/m³ 

 

2. Olej opałowy odpowiadający wymaganiom jakościowym wg Polskiej Normy PN-C-96024:2011. 

Wykonawca do każdej dostawy dołączy aktualne dokumenty zawierające informacje 

potwierdzające fakt spełnienia przez dostarczony lekki olej opałowy warunków określonych 

wyżej. Nie zrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa, uprawnia 

Zamawiającego do odmowy przyjęcia towaru i odmowy zapłaty wynagrodzenia. 

3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej z 2-

dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca dostarczał będzie olej opałowy autocysternami 

oplombowanymi i zabezpieczonymi zgodnie z przepisami prawa. 



4. Ponadto w ramach niniejszej umowy Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązuje 

się do dostawy oleju do kotłowni odbiorcy, rozładunku /przepompowania/ oleju do zbiorników 

znajdujących się w kotłowni odbiorcy. 

5. Nazwy kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 09135100-

5- olej opałowy.  

6. Miejsce dostawy oleju opałowego: Urząd Gminy w Komańczy, 38 – 543 Komańcza 166 oraz 

Remiza OSP w Komańczy, 38-543 Komańcza 175 

7. Podana ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową, jaką Zamawiający może zakupić  

w okresie obowiązywania umowy i może się zmniejszyć lub zwiększyć, w zależności  

od warunków atmosferycznych. Z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju 

określonej w §1 Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą dostawą oleju opałowego aktualny 

certyfikat jakości oleju opałowego. 

 

§ 2 

 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania  

do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 3 

 

1. Na dzień zawarcia umowy cenę ustalono zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku 

podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub 

obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie 

dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny 

zakupu produktu w dniu dostawy). 

3. Cena jednostkowa netto za 1 litr dostarczonego przez Wykonawcę oleju opałowego będzie obliczana 

na podstawie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia u producenta ceny podanej na jego 

stronie internetowej powiększonej o stałą stawkę marży Wykonawcy zaoferowanej w ofercie. 

 

§ 4 

 

1. Wstępne wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o przewidywaną ilość litrów zostało ustalone  

w wysokości ………… zł brutto za całość zamówienia, cena jednostkowa …… zł za 1 litr paliwa 

brutto (słownie: ……………..) . 

2. Kwota ……… zł brutto została ustalona na podstawie zakupów oleju opałowego lekkiego 

dokonanych przez Zamawiającego w roku 2021. 

3. Wartość szacunkowa niniejszej umowy, ustalona w oparciu o przewidywaną ilość oleju opałowego 

określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy oraz ceny jednostkowej zaproponowanej przez 

Wykonawcę w jego ofercie z dnia ………, wynosi ……… zł brutto 

4.  Zapłata za przedmiotowy opał nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego każdej przesyłki opału. 

5. Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę 

prawidłowej faktury VAT, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. 

6. Ilość oleju opałowego na fakturze podawana ma być w litrach. 

7. Faktura ma być dostarczona i wystawiona na: Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166, NIP: 687-

178-50-88. 



§ 5 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania ilości i jakości dostarczanego opału oraz 

odmowy przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych. 

2. W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym 

przez Zamawiającego parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości  

i ponownego dostarczenia opału o takich parametrach, jakich Zamawiający wymagał w zapytaniu 

ofertowym. 

 

§ 6 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy : 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, kary umowne 

    a) 5 % wartości zamówionego towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

        okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

    b) 0,5 % wartości zamówionego towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności za towar kar umownych należnych 

    Zamawiającemu na mocy powyższych postanowień zawartych w ust. 1 pkt a) i b). 

3. W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy 

Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. 

Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, po 

uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie Wykonawcy nie 

będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania każdocześnie wymaganych przez prawo czynności 

związanych z dostawą towaru. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba  

że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi w szczególności 

odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem: 

a) zdarzeń stanowiących przypadku „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, 

demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź 

b) na skutek następstw rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących 

mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób  

koniecznych do realizacji dostaw, etc.), bądź 

c) wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy  

lub na trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy. 

W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie będzie  

formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji. 

 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 

 

§ 8 

 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 



§ 9 

 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

§ 10 

 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 

 

                       Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 

 

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

 

 

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


