
Załącznik nr 2 do zapytania cenowego 
-Projekt umowy- 

 
 

U M O W A Nr .......... 

zawarta w dniu .................. w  Jarocinie pomiędzy: Gminą Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, NIP 

6020018288 w imieniu, której działa Pani Anna Momot – dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Jarocinie, 37-405 Jarocin 116 na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 

Wójta Gminy Jarocin zwaną dalej „Zamawiającym”, a  

 .................................................................................................................................................................... 
 
NIP  ......................................................  reprezentowanym przez ............................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”.  

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w zapytaniu cenowym z dn. 22.11.2022 r. na „Zakup z dostawą oleju opałowego do 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie” o następującej treści:  

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Jarocinie spełniającego parametry Polskiej Normy  

PN-C-96024:2011 oraz spełniającego następujące wymagania: 

WYMAGANIA WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż 860 Kg/m³ 

Wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

Temperatura zapłonu nie niższa niż 56 °C 

Lepkość kinetyczna w temp. 20°C nie większa niż 6,00 mm²/s 

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

Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 °C 

Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24,0 mg/kg 

 
2. Łączna szacunkowa ilość oleju opałowego, którą Zamawiający zamierza zakupić w okresie trwania 

umowy wynosi około 24 000 litrów.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw  

w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt 2, w przypadku zaistnienia okoliczności, 

na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystne/korzystne warunki atmosferyczne, zmiana 

systemu ogrzewania.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej  ilości 

oszacowanego zapotrzebowania.  



§ 2 
TERMIN WYKONANIA 

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

§ 3 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy stosować dla Zamawiającego cenę 

jednostkową oleju opałowego netto, wynikającą z ogłaszanej na stronie internetowej producenta ceny 

hurtowej oleju opałowego aktualnej na dzień dostawy, z zastosowaniem korekty cenowej (upustu, 

marży) określonej w ofercie. Do tak wyliczonej ceny jednostkowej Wykonawca doliczy obowiązującą 

stawkę podatku VAT.  

2. Określona w ofercie korekta (upust, marża) ceny dla 1 litra oleju opałowego, wynosi .........zł/litr netto 

i jest niezmienna dla całego okresu trwania umowy.  

3. Zapłata faktur nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od 

daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej  

faktury VAT.  

4. Do każdej faktury należy dołączyć świadectwo jakości i lub równoważny dokument przedstawiający 

parametry dostarczonego oleju opałowego. 

5. Oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych będą 

wypełniane i przekazywane Wykonawcy najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 

Druki oświadczeń zapewni Wykonawca. 

6. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:  

 Nabywca: Gmina Jarocin, Jarocin 159,  37-405 Jarocin NIP 6020018288 

 Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie, Jarocin 116, 37-405 Jarocin. 

§ 4 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający jest zobowiązany do terminowej zapłaty należności za każdą zrealizowaną dostawę, 

przelewem na rachunek Wykonawcy, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury. 

§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze  

referencyjnej 15°С.  

2. Wykonawca będzie realizował dostawy w miarę potrzeb Zamawiającego, bezpośrednio  

do zbiorników znajdujących się na terenie obiektu. 

3. Dostawa oleju odbywać się będzie autocysterną wyposażoną w legalizowany odmierzacz paliw 

płynnych. Transport i rozładunek w miejscu przeznaczenia będą odbywać się na koszt wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych  

od momentu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju opałowego 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat 

Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.  



6. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi o 

tym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela zostaną pobrane próbki 

zakwestionowanej dostawy, w celu poddania badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.  

7. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju 

opałowego, Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań. Jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że 

pobrane próbki oleju są zgodne z umową – koszty badań pokryje Zamawiający.  

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:  

a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:  

  - w wysokości 1 % wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % wartości niezrealizowanej dostawy,  

  - w wysokości 10 % wartości dostarczonego paliwa niezgodnego pod względem  jakościowym  

z parametrami określonymi w specyfikacji i złożonej Ofercie.  

b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 2 % 

 wartości zamówionego paliwa, w razie nie odebrania go z przyczyn leżących po 

 stronie Zamawiającego.  

c) Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego.  

2. Wykonawca zapłaci kary umowne: w przypadku odstąpienia od warunków umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego w wysokość i 10% wynagrodzenia umownego, za zwłokę 

wykonania zadania określonego w § 1 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki. Jeżeli kary przekroczą 50% wartości umownej, umowa 

automatycznie staje się nieważna.  

3. Zamawiający zapłaci kary umowne: w przypadku odstąpienia od warunków umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego w wysokość i 10% wynagrodzenia umownego.  

§ 7 
ZMIANA UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,  

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,  

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje dostawy, pomimo wezwania przez 

Zamawiającego,  

d) Wykonawca nie wykonuje dostaw zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art. 456  

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

  



§ 8 
RODO 

1. Informacja  o przetwarzaniu danych osobowych: 

 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  

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: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą  

37-405 Jarocin 159, 

b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 lit. b RODO, w celu związanym          

z zawarciem niniejszej umowy. Dane będą przechowywane w trakcie okresu współpracy  

z Gminą Jarocin oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej  

ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych, 

c) Osoba , której dane osobowe są przetwarzane w ramach umowy ma prawo dostępu  

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu  

oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można kontaktować się mailowo, pod adresem inspektordanych@gminajarocin.pl, 

a także pocztą tradycyjną pod adresem Gmina Jarocin 37-405 Jarocin 159, z dopiskiem  

„do Inspektora ochrony Danych”, 

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  

z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Podane dane nie będą poddawane profilowaniu. 

Gmina Jarocin nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa  oraz powierzone na podstawie umowy 

powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie  

Gminy Jarocin. 

  

mailto:inspektordanych@gminajarocin.pl


§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spory wynikłe w związku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w 

drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane 

one przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności  

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy.  

 ......................................   .......................................  
   WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY  


