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U M O W A NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO 

Nr DZP1/RZ/____/2018 

zawarta w dniu  ____________ w  Ostródzie 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. z siedzibą  
Rudno 17, 14-100 Ostróda, adres biura 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy  
pod numerem KRS 0000311869, NIP 741-20-74-997, REGON 280320880, reprezentowaną przez: Pana 
Prezesa Zarządu Leszka Rochowicza 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

 [dane Wykonawcy], zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie ofertowym. 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach określonych w ust. 3 
poniżej (dalej: Olej) dla celów grzewczych dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych RUDNO sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie w łącznej ilości szacunkowej: 32.000 
litrów, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia __________stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy 
oraz zgodnie z zapytaniem ofertowym nr__________, stanowiącymi Załącznik Nr 2 do 
Umowy. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

2. Miejsce dostawy: Rudno 17, gm. Ostróda, zakład Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się  wobec Zamawiającego do sukcesywnej dostawy Oleju o 
parametrach nie gorszych niż: 

 

Lp Właściwości Wartość Jednostka 

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

2 Temp. zapłonu nie niższa niż 56 °C 

3 Gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 0,86 g/ml 

4 Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 °C 

5 Lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większą niż 6,0 mm2/s 

6 Zawartość wody nie większa niż 200 Mg/kg 

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

8 Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 Mg/Kg 

9 Pozostałość po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa 

niż 

0,3 %(m/m) 

10 Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m) 
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§3 

1. Wszelkie koszty związane z dostawą, w tym w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, 
podatków oraz rozładunku zawarte są w cenie Oleju. 

2. Dostarczony Olej musi posiadać właściwości zgodne z Polską Normą PN-C-96024 dla gatunku 
L-1.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wyrywkowo jakości  zakupionego Oleju, 
poprzez pobranie próbek w momencie tankowania zgodnie z normą PN-C-96024 dla gatunku L-
1. 

4. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne i potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osoby uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy świadectwo jakości na 
dostarczony Olej. 

5. Dostawy Oleju będą realizowane po każdorazowym pisemnym zleceniu wysłanym przez osobę 
działającą w imieniu Zamawiającego na następujący adres email Wykonawcy:_____________, w 
ciągu 48 godzin od daty wysłania zlecenia (dotyczy dni roboczych), w ilości określonej w zleceniu. 
Jednorazowa dostawa będzie nie mniejsza niż 3.000 litrów. Godziny dostawy: od godz. 7.30 do 
godziny: 15. 

6. Dostawy dokonywane będą specjalistycznym pojazdem transportowym Wykonawcy, 
wyposażonym w  legalizowane mierniki dostarczanego Oleju, przeliczające ilość w litrach 
dostarczonego Oleju.  

7. Odbioru Oleju dokona każdorazowo osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o niemożliwości zrealizowania 
dostawy Oleju na co najmniej 8 godzin przed upływem terminem dostawy, o którym mowa w ust. 
5 powyżej. W takim wypadku Strony uzgodnią nowy termin dostawy, nie dłuższy niż kolejne 48 
godzin od wysłania zlecenia. 

9. Reklamacje jakościowe lub dotyczące ceny podanej na fakturze Zamawiający składa na piśmie do 
Wykonawcy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia dostawy, zaś Wykonawca zobowiązany jest do 
ich rozpatrzenia w ciągu 7 (siedmiu) dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że 
reklamacja została uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

10. Przewidziana umową ilość Oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od kształtowania się 
bieżących potrzeb Zamawiającego np. warunków atmosferycznych panujących w okresie 
obejmującym zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec 
Zamawiającego roszczenia z tytułu zmniejszenia dostaw Oleju. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu Oleju, o 
których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1114), każdorazowo przy zakupie Oleju najpóźniej w dniu odbioru. 

12. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu Oleju będą składane przez osoby upoważnione przez 
Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób 
upoważnionych do składania tych oświadczeń. 

13. Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu Oleju lub złożenia 
nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania w 
wysokości różnicy pomiędzy pełną obowiązującą stawką podatku akcyzowego dla ilości nabytego 
oleju opałowego potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a stawką uiszczoną w 
związku z nabyciem tej ilości oleju opałowego, oraz do przejęcia innych obciążeń nałożonych na 
Wykonawcę o przez uprawniony do tego organ podatkowy w związku z niedochowaniem przez 
Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku 
akcyzowego 

§ 4 

1. Cena 1000 litrów dostarczonego Oleju w chwili zawarcia Umowy będzie wynosić: 

a)   cena netto __________ zł (słownie: __________ zł.) 

b)   stawka VAT 23 . %   tj,  _____ zł  (słownie: _____________zł.)  
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c)   cena  brutto wynosi  ___________ zł (słownie: _____________zł.) 

d)    upust/1000 litrów  __________ zł (słownie: ______________zł.)  

2. W rozliczeniach Stron obowiązuje: cena producenta oleju lub innego podmiotu, u którego 
zaopatruje się Wykonawca na dany dzień dostawy – z uwzględnieniem stałej marży Wykonawcy 
(o ile taką przewidział w Ofercie) i stałego upustu, podanych w Ofercie Wykonawcy oraz stawki 
VAT obowiązującej w dniu dostawy. 

3. Dopuszcza  się wzrost cen Oleju,   w przypadku wzrostu cen  producenta,  lub innego podmiotu, 
u którego zaopatruje się Wykonawca.  Każdorazowy wzrost cen wymaga szczegółowego 
udokumentowania na piśmie i jego przedłożenia Zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed 
dostawą. Zmiana cen proponowana przez  Wykonawcę  nie może być wyższa od  wskaźnika 
wzrostu cen producenta lub innego podmiotu, u którego zaopatruje się Wykonawca.    

4. Wykonawca  zobowiązuje się do obniżki cen w przypadku obniżki cen  producenta lub innego   
podmiotu, u którego zaopatruje się  Wykonawca. 

5. Dopuszczalne będą również  zmiany cen Oleju wynikające ze zmian stanu prawnego (zmiany 
stawek podatkowych, stawek celnych, wprowadzenia nowych podatków) – wprowadzone w 
odpowiedzi na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w  życie 
odpowiedniego aktu prawnego. Zmiana cen może dotyczyć wyłącznie dostaw cząstkowych, 
jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca każdorazowo po dostarczeniu Oleju wystawi fakturę. Faktury będą wystawiane ze 
stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.11.2018r. do dnia 31.12.2019r. lub do 
wyczerpania kwoty: _________zł netto w zależności, co nastąpi pierwsze. 

 

§ 6 

1.  Strony zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zawieszeniu 
bądź rezygnacji z obrotu Olejem. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują wobec 
Wykonawcy  roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 

a) Wykonawca utraci koncesję na obrót paliwami, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

c) Wykonawca dostarcza Olej o parametrach nie spełniających wymagań określonych w § 2 
ust. 2 Umowy. 

d) Wykonawca narusza istotne warunki Umowy i nie usunie naruszeń określonych w 
pisemnym wezwaniu. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy  
netto, o której mowa w § 5 Umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 
Stron z powodu okoliczności występujących po stronie Wykonawcy. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości każdej opóźnionej 
dostawy, która będzie dostarczona z przekroczeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5 lub 8 
Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar. 

 

§ 8 

1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje sie przepisy Kodeku cywilnego. 

2. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

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

4. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 9 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1- Oferta Wykonawcy; 

Nr 2 - Zapytanie ofertowe. 


