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UMOWA Nr 1/2020 
z dnia …………….r. 

zawarta  pomiędzy Zamawiającym tj: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26 

03-719 Warszawa  NIP 113 24 53 940, reprezentowanym przez: Dariusza  Stasiełuka - 

Dyrektora Zespołu Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej29  06-430 Sońsk, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Nr119/21/19          

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2019r.                                

a 

Przedsiębiorstwem 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej [ www.gov.pl]  KRS nr ……………… 

Numer NIP …………  REGON   ………………….. reprezentowanym przez : 

1 ……………………………………………… –Właściciel Firmy. 

zwanym wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści. 

§ 1 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 

03.12.2020r, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 

Zp.4.345/1/2020 Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 

PN. „Zakup oleju opałowego lekkiego z dostawą do Zespołu Placówek w 

Gołotczyźnie w roku 2021. 

§ 2 

 

1. Szczegółowy zakres zadania: 

1) Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż Z DOSTAWĄ DO 

Zamawiającego oleju opałowego lekkiego, za pomocą autocysterny 

wyposażonej w urządzenia do przeładunku materiałów niebezpiecznych na 

odległości co najmniej 30 m i legalizowany przepływomierz, okresowo, 

według żądanej przez Zamawiającego ilości, najpóźniej trzeciego dnia od 

telefonicznego zgłoszenia zamówienia. 

2) Prognozowana ilość zakupionego przez Zamawiającego oleju opałowego 

lekkiego u Wykonawcy, w czasie obowiązywania umowy, wynosi 100 000 

litrów. Wielkość ta w żaden sposób nie wiąże Zamawiającego. Zamawiający 

Zastrzega sobie prawo do zakupu u Wykonawcy takiej ilości oleju opałowego 

lekkiego jaka będzie wynikać z bieżących potrzeb, w okresie trwania umowy. 

3) Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej następujące parametry 

jakościowe: 

 - gęstość w temp. 15
0
C : max. 860 (kg/m

3
) , wg PN-C-99024:2011 

 - wartość opałowa : min.42,60 (MJ/kg), wg PN-C-99024:2011 

 - zawartość siarki: max. 0,20% (m/m) wg PN-C-99024:2011 

 - zawartość wody max. 200 (mg/kg), wg PN-C-99024:2011 

 - zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 (mg/kg), wg PN-C-99024:2011 

oraz musi odpowiadać pod względem jakości PN. 

§ 3 

http://www.gov.pl/


 

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu zamówienia, 

według potrzeb Zamawiającego, od dnia 01.01.2021r. 

1) Na każdej fakturze, za daną partię dostarczonego do Zamawiającego oleju 

opałowego lekkiego, oprócz innych danych, Wykonawca umieści pełną 

nazwę handlową nadaną przez producenta towaru. 

2) Do faktury załączy „Świadectwo jakości” wystawione przez producenta na 

daną partię towaru, o ile nie zostało przekazane podczas dostawy. 

3) Do faktury załączy również wydruk ze strony internetowej producenta 

oleju opałowego lekkiego, zawierający cenę oleju opałowego lekkiego na 

dzień, w którym zrealizuje zamówioną partię towaru, potwierdzony za 

zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru 

(musi odpowiadać co najmniej parametrom zawartym w SIWZ i 

„Świadectwie jakości”) oraz za bezpieczny rozładunek we wskazane miejsce 

– zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy w 

tym zakresie. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości każdej z 

poszczególnych dostaw i w razie uzasadnionego zakwestionowania jej 

jakości, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej dostawy w 

ciągu dwóch dni oraz usunięcie na własny koszt szkód wynikających z tego 

tytułu. 

6) Na każde żądanie Zamawiającego zostaną pobrane próbki bezpośrednio ze 

wszystkich komór cysterny przed ich zlaniem do zbiorników 

Zamawiającego, w pojemniki dostarczone przez Wykonawcę, a następnie 

zostaną zaplombowane w obecności przedstawiciela Wykonawcy 

(kierowca). Podstawą reklamacji jakości będzie badanie tych próbek. 

Koszty badań poniesie: 

- Wykonawca, gdy badana próbka nie będzie spełniać wymagań jakości, 

- Zamawiający, gdy badana próbka będzie spełniać wymagania jakości. 

§ 4 

 

1. Zadanie objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

własnymi siłami bez udziału podwykonawców. 

§ 5 

Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w następującym 

terminie: 

1. Rozpoczęcie : 01.01.2021 r. 

2. Zakończenie:  31.12.2021r. 

§ 6 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie 

brutto za każdą zamówioną i zrealizowaną dostawę oleju opałowego 

lekkiego. Podstawą ustalenia ilości dostarczonego oleju opałowego lekkiego 

będzie wskazanie zalegalizowanego przepływomierza. Pomiar następować 

będzie w temperaturze rzeczywistej dostarczonej partii oleju opałowego 

lekkiego. Wartość wynagrodzenia za dostarczoną partię towaru ustalona 

zostanie na zasadach określonych w SIWZ. 

2. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury wraz z 

wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami, na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 



 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów 

ubezpieczenia O.C. i z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami losowymi podczas realizowania zadania na czas 

obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich z powodu ewentualnych szkód i strat 

związanych i wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii towaru w wysokości 

0,5 % należnego wynagrodzenia netto, za zamówioną partię towaru, 

naliczanego za każdy dzień spóźnienia, licząc od upływu terminu 

umownego określonego w § 2 ust.1 pkt 1 

                     2.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w postaci odsetek za  

       Opóźnienie w zapłacie faktury, w wysokości ustawowych odsetek. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 Prawa Zamówień 

Publicznych (z dnia 29.01.2004r. z póź. Zm.) – w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych okoliczności powodujących, 

że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

2. W przypadku od odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca otrzyma należne mu wynagrodzenie z tytułu wykonanej części 

umowy. 

§10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli : 

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

c) stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu 

umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go 

ukończyć w wyznaczonym terminie w myśl art. 635 kodeksu 

Cywilnego 

d) stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub 

jego części podwykonawcy (jeżeli nie wynika to z treści złożonej 

oferty i zawartej umowy). 

2. W przypadku gdy : 

a) odstąpienie od umowy nastąpi z winy Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonane zadanie 

b) odstąpienie od umowy nastąpi z winy Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości złożonej 

oferty. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§12 

W sprawach nie uregulowanych  zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20.01.2004r. z póź.zm.  



 

 

§ 13 

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Integralną część umowy stanowią: 

1)Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 

2)Wydruk ceny ze strony internetowej producenta, zaoferowanego oleju opałowego lekkiego, 

z dnia 30.11.2020r. (podpisany za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy). 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 

 

 


