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Załącznik nr 3 do zapytania 
 

PROJEKT UMOWY 
zawarta w dniu …………………… r. w Opolu 

 
pomiędzy: 

1. Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Emanuela Smołki w Opolu, 
45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20, NIP: 754-11-38-050, 

reprezentowaną przez: 
……………………………………,  
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 

2. ……………………………………………………………………………………………………..…
.………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, 
nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące 
kontrahenta) 
reprezentowaną/reprezentowanym przez: …………………………………… 

zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami), na 
podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 30000 

litrów, spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 (Przetwory naftowe - 
Oleje opałowe) dla gatunku L -1, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu – Zespół 
Zamkowo-Parkowy w Rogowie Opolskim. 

2. Zamawiana łączna ilość oleju stanowi przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie i 
może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia 
wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w ust. 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy nie przysługują wobec 
Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. 

4. Dostawy oleju dokonywane będą partiami do następujących kotłowni olejowych: Zespół 
Zamkowo-Parkowy w Rogowie Opolskim ul. Parkowa 36-38. 

 

§ 2 
1. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 
2. Poszczególne dostawy oleju będą realizowane po każdorazowym jednostkowym 

zamówieniu Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania 
zamówienia przez Wykonawcę, w ilości określonej przez Zamawiającego w zamówieniu 
(ok. 8000 l każda dostawa). Zamówienia dokonywane będą telefonicznie na numer tel. 
……………………., wysyłane do Wykonawcy pisemnie lub e-mailem na adres 
…………………….. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia telefonicznie na numer 
tel. ……………………., lub e-mail na adres ……………………., z jednodniowym 
wyprzedzeniem przed terminem dostawy. 

4. Wykonawca zrealizuje dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
15.00. 

5. Niezastosowanie się Wykonawcy do wyznaczonych przez Zamawiającego godzin 
dostawy i przyjazd w innych godzinach, spowoduje przestój, za co odpowiedzialność 
ponosić będzie Wykonawca. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień uznany 
ustawowo za wolny od pracy, a także w sobotę, traktowane będzie jako zamówienie 
złożone pierwszego następnego roboczego dnia. 

 

§ 3 
1. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w 

legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne 
urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. 

2. Olej będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów 
regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające wymagane 
przepisami uprawnienia. 

3. Przekazanie przez Wykonawcę każdej dostawy oleju opalowego lekkiego odbędzie się 
bezpośrednio po jego dostawie na podstawie: 

1) stanu faktycznego zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną 
legalizację, zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy, 

2) dowodu wydania i atestu potwierdzającego spełnienie wymagań jakościowych 
dostarczonego oleju. 

4. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego do przyjęcia oleju opałowego lekkiego, 
jest: ………………………………. lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie do 
przyjęcia oleju opałowego lekkiego, wystawione przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu. 

5. Za dostarczony olej opałowy lekki Wykonawca wystawiał będzie faktury w oparciu o 
pisemny dowód wydania ilościowego towaru. 

6. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za każdą dostawę. 
 

§ 4 
Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju opalowego lekkiego jest litr. Rozliczenie 
następować będzie z dokładnością do jednego litra. Przyjęta jednostka stosowana będzie we 
wszystkich dokumentach związanych z niniejszą umową.  

 
§ 5 

1. Dostarczony olej opałowy lekki musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011 i posiadać 
następujące parametry: 

1) minimalna wartość opałowa: 42,6 MJ/kg, 
2) maksymalna zawartość siarki: 0,1 %, 
3) temperatura zapłonu powyżej: 55 oC, 
4) maksymalna zawartość zanieczyszczeń: 24 mg/kg. 

2. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne 
świadectwo jakości na dostarczany olej opałowy lekki. 

3. Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 uprawnia 
Zamawiającego do odmowy przyjęcia towaru i zapłaty wynagrodzenia. Powyższe nie 
stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji dostawy. 
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4. W uzasadnionych przypadkach, w przypadku dostawy oleju opałowego o niewłaściwych 
parametrach, niezgodnych z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, co w 
wyraźny i znaczny sposób wpłynie na niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich 
wydajność, Zamawiający zleci w trybie natychmiastowym badania w najbliższym, 
niezależnym laboratorium posiadającym uprawnienia do ich wykonywania. Jeżeli ich 
wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym 
certyfikatem jakości, Wykonawca w trybie natychmiastowym dokona usunięcia 
niewłaściwego paliwa, czyszczenia zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem 
spełniającym wymagane normy. Cała operacja, od chwili złożenia reklamacji Wykonawcy 
do chwili ponownego zatankowania, nie może trwać dłużej niż 8 godzin, a jej koszty jak 
też koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych, pokryje Wykonawca. 

5. Niezastosowanie się Wykonawcy do procedury wskazanej w ust. 4 skutkować będzie dla 
niego konsekwencjami finansowymi w postaci nie zapłacenia za dostarczony olej 
opałowy nie odpowiadający normie i niezgodny z dostarczonym certyfikatem jakości. 

6. W przypadku dostawy dotkniętej wadą ilościową lub jakościową, skutki wadliwej dostawy 
traktowane będą jak skutki opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy i stosowane do 
nich będą kary przewidziane w § 9. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia. 
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 

§ 6 
1. Przewidywane łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi 

………………….. zł (słownie: ………………………………….). 
2. Cena producenta netto oleju opałowego lekkiego (nazwa producenta: 

………………………………….) z dnia ………….. r. wynosi …………. zł /1000 litrów. 
3. Zgodnie ze złożoną ofertą wysokość marży Wykonawcy doliczanej do ceny producenta 

netto oleju opałowego lekkiego wynosi …………. zł / 1000 litrów. 
4. Cena netto sprzedaży oleju opałowego lekkiego z dnia …………… r. wynosi …………. zł 

/1000 litrów. 
5. Cena netto sprzedaży, o której mowa w ust. 4, obowiązuje przy pierwszej dostawie. 
6. Do powyższej ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości ustawowej. 

 

§ 7 
1. Zmiana ceny sprzedaży oleju opałowego lekkiego może nastąpić wyłącznie w przypadku 

zmiany ceny oleju opałowego lekkiego przez producenta, o której mowa w § 6 ust. 2, 
bądź zmiany obowiązujących stawek podatku VAT.  

2. W przypadku zmiany ceny jednostkowej oleju przez producenta, nowa cena sprzedaży 
1000 litrów oleju będzie obliczana w następujący sposób: 

C = A ± B D= C+ Podatek VAT 
A - nowa cena jednostkowa netto producenta obliczona na podstawie ceny podanej na 

stronie internetowej producenta w dniu dostawy zamówienia 
B - wysokość marży Wykonawcy, określona w § 6 ust. 3  
C - nowa cena jednostkowa sprzedaży netto  
D - nowa cena jednostkowa sprzedaży brutto. 

3. Podstawą do zmiany ceny będzie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę 
dokument (wydruk ze strony internetowej producenta oleju) stwierdzający zmianę cen 
producenta oleju. 
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4. Zmiana postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia zmiany obowiązujących 
stawek podatku VAT wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej. 

5. W przypadku zmiany cen jednostkowych producenta lub zmiany obowiązujących stawek 
podatku VAT odpowiednio zmianie ulegnie wartość umowy określona w § 6 ust. 1. 

 

§ 8 
1. Zapłata za dostawy przedmiotu umowy płatna będzie przelewem w ciągu 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
2. Podstawą zapłaty faktury za zrealizowaną dostawę oleju opałowego lekkiego jest: dowód 

dostawy, świadectwo jakości, sposób ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży 1 litra oleju. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu fakturę na adres: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, 45-081 Opole, ul. 
Piastowska 18-19-20, NIP 754-11-38-050. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz 

osoby trzeciej z tytułu wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy. 

 

§ 9 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony stosować będą kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w razie opóźnienia w dostawie (za 
każdą dostawę), w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu dostawy określonego w § 2 ust. 2. 

2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1. 

3) Zapłata kary umownej za nieterminowe wykonanie dostawy nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku zapłaty kary umownej za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie 
natychmiastowym. 

4) Naliczone kary mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z 
wystawionej przez niego faktury lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia 
wezwania do zapłaty. 

5) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 
wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1, w razie odstąpienia przez Wykonawcę 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

6) W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy, oprócz kary, Zamawiający może żądać naprawienia szkody na 
zasadach ogólnych. 

 

§ 10 
1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
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3. Strony wzajemnie ustaliły, że Zamawiający może rozwiązać umowę za 
jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem w sytuacji, gdy: 

1) Zostanie wykorzystana cała kwota stanowiąca wynagrodzenie brutto Wykonawcy z 
tytułu realizacji umowy, wskazana § 6 ust. 1, 

2) Zamawiający podejmie decyzję i zrealizuje zmianę rodzaju kotłowni i tym samym 
paliwa, 

3) Wykonawca wykonuje umowę w sposób nienależyty, wadliwy lub sprzeczny z umową. 
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, za wyjątkiem udokumentowanej zmiany ceny sprzedaży o czym mowa w § 
7 umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 

§ 12 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 
1. Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
2. Załącznik nr 1, tj. oferta Wykonawcy, stanowi integralną część umowy. 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


