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Załącznik nr 6 do SWZ  

GPR.271.9.2021.KR 

PROJEKT UMOWY 

 

 

zawarta w dniu ……………… w Tczowie pomiędzy:  

Gmina Tczów 

Tczów 124, 26 – 706 Tczów 

NIP: 811 17 14 505, REGON: 670224031 

reprezentowanym przez:  

Pana Arkadiusz Barana – Wójta Gminy Tczów  

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Joanny Bednarczyk  

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………..  

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

„Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. Przedmiot umowy.  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Sukcesywne dostawy 

oleju opałowego dla jednostek na terenie Gminy Tczów w 2022 roku”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ. 

3. Szacunkowa ilość oleju opałowego określona została w rozdziale IV pkt 4 Specyfikacji Warunków 

Zamówienia.  

4. Określona ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową. Faktyczna ilość dostarczonego oleju 

wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego spowodowanych między innymi 

warunkami pogodowymi. 

5. Dostawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw płynnych, 

na co posiada koncesję nr ……………………….. zaś kupujący oświadcza, że kupuje paliwa na potrzeby 

własne.  

6. Realizacja danej partii zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie do 48 godzin od złożenia 

zamówienia wraz z podaniem adresu wysyłkowego do działu zbytu dostawcy tel./fax. nr …………….., 

adres e-mail ………………………… . 

7. Dostawa oleju zamówionego w sposób określony w ust. 6 będzie następować środkami transportu 

dostawcy, na jego koszt i ryzyko (niezależnie od warunków pogodowych). Odbiór ilościowy 

dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej do 15°C do placówki 

Zamawiającego (określonej w rozdziale IV pkt. 6 SWZ) będzie następować na podstawie wskazań 
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zalegalizowanych układów pomiarowych, z kompensacją do 15°C, w które muszą być wyposażone 

autocysterny Dostawcy. 

8. Do odbioru oleju Zamawiający upoważnia pracowników określonych w załączniku do niniejszej 

umowy. Pokwitowanie odbioru oleju przez osoby upoważnione jest równoznaczne  

z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego 

wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (t.j. Dz.U. 2020 poz. 722  

z późn. zm.) każdorazowo przy zakupie tego oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 

 

§ 2. Termin realizacji. 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień od 1 stycznia 2022 r. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31 grudnia 2022 r. 

3. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

 

§ 3. Wynagrodzenie.  

1. Przewidywana wartość brutto wynagrodzenia wg ceny zaoferowanej będzie wynosić dla 

przedmiotu zamówienia ………….………… zł. 

Na powyższą cenę składają się: cena paliwa opublikowana na stronie internetowej 

producenta:…………………..……………. z dnia 09.12.2021 r. oraz opust dostawcy obejmujący wszystkie 

koszty dostawcy. 

2. Upust w wysokości …………. będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. Cena 1 litra 

oleju w trakcie realizacji dostawy będzie ustalana przez odjęcie upustu od ceny 1 litra oleju 

opublikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN z dnia zlecenia danej części dostawy przez 

zamawiającego 

3. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia wykonawcy obliczona będzie jako iloczyn ilości 

dostarczonego oleju opałowego i ceny w złotych brutto za 1 litr oleju opałowego. 

  

§ 4. Warunki płatności. 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację zamówienia objętego umową. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia wyliczonego 

zgodnie z zapisami § 3 ust. 3, przelewem na rachunek bankowy nr ……………….………..  

3. Termin zapłaty każdej faktury wynosić będzie …… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Fakturowanie w ramach umowy będzie odbywało się na każdą lokalizację oddzielnie, adres do 

faktury zgodnie z wykazem jak w rozdziale IV pkt. 6 SWZ. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej. 

7. Faktury wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku zapłaty 

po stronie Zamawiającego. 

8. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do 

naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
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9. Wykonawca  ma  możliwość  przesłania  drogą  elektroniczną  ustrukturyzowanej  faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą  

o elektronicznym fakturowaniu.   

10. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  skorzysta  z  możliwości  przesłania  ustrukturyzowanej faktury  

elektronicznej,  wówczas  zobowiązany  jest  do  skorzystania  z  Platformy Elektronicznego  

Fakturowania  (PEF)  udostępnionej  na  stronie  internetowej https://efaktura.gov.pl.    

11. Zasady  związane  z  wystawianiem  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  i  innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze.  W przypadku,  gdy  Wykonawca korzysta z  usług brokera  Infinite  IT Solutions, 

należy wpisać dane nabywcy:   

1) w sekcji NIP należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,   

3) w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, należy wpisać dane nabywcy:   

1) w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,   

3) w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.   

13. W obu przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12 sekcja Odbiorca powinna być wypełniona 

zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.   

14. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  o  wystawieniu  faktury  na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: sekretariat@tczow.pl. 

15. W przypadku zwłoki w terminie płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania 

odroczenia terminu płatności. 

16. Wynik negocjacji sporządzony będzie w formie protokołu podpisanego przez obie strony. 

17. Dostawca nie może wstrzymać dostaw bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania, o którym 

mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu. 

18. Dostawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu względem zamawiającego na 

osobę trzecią bez zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

  

§ 5. Reklamacje 

1. Reklamacje jakościowe przy dostawie będą rozpatrywane po komisyjnym pobraniu próbek w tym 

próbki rozjemczej, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.  

2. Dostawca w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację. 

3. Sporny produkt będzie badany przez niezależny instytut. Postawą uznania reklamacji będzie 

okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu uniemożliwiające jego 

stosowanie zgodnie z przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstwa od powołanych norm 

technicznych wg rozdziału IV SWZ. 

4. Dostawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego oleju. W celu 

naprawienia ewentualnych szkód Dostawca przeprowadzi postępowanie reklamacyjne  

i w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Odbiorcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu 

zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia Odbiorcy, Dostawca naprawi szkodę do 

wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie 

postępowania reklamacyjnego nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@tczow.pl
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§ 6. Warunki płatności w przypadku wykonania części dostaw przez podwykonawców, dalszych 

podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 1.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia odpowiedniemu 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 7. Podwykonawcy.  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:……………………………..  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak 

jak za działania własne.  

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres dostaw/Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami* (*niepotrzebne skreślić):  

1) ……………………………………………………………………………………..  

2) ……………………………………………………………………………………..  

3) ……………………………………………………………………………………..  

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż ……. dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku;  

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: dostaw lub 

usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą;  
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3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w dokumentacji technicznej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;  

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, w przypadku gdy:  

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1);  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy w przypadkach, o których mowa  

w ust. 6 pkt. 1-3.  

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 8. Kary umowne  

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  

w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) za zwłokę w wykonaniu częściowej dostawy w wysokości 2% należności brutto za daną cześć 

dostawy za każdy dzień zwłoki;  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od dostawcy w wys. 20% wartości ofertowej 

brutto za całość dostawy;  

3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł, za każdy przypadek;  
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4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub projektu jej zmiany – 5 000,00 zł, za każdy przypadek; 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1 000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia; 

6) za nieprzedłożenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1 000,00 

zł, za każdy dzień opóźnienia 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych 

nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie 

więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.  

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających  

z umowy.  

6. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

z zastrzeżeniem art. 15r i art.15r/1/ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 i innych chorób 

zakaźnych i związanych z nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 r., poz. 2095, z późn.zm.).  

 

§ 9. Zmiana postanowień umowy. 

1. Zawarta umowa nie może ulec zmianie w okresie jej trwania za wyjątkiem przypadków 

obiektywnych, których zajścia strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do 

kontaktów między stronami umowy.   

4. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:  

1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany;  

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;  

3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10. Odstąpienie od umowy.  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.  

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w wypadku:  

1) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

2) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy.  
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§ 11. Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja pomiędzy Stronami 

dotycząca Umowy, zostanie uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru, doręczana osobiście do siedziby Strony umowy, 

dostarczona elektronicznie i uwierzytelniona podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie 

z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1797). Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:  

1) dla Zamawiającego: Gmina Tczów, Tczów 124, 26 – 706 Tczów, e-mail: sekretariat@tczow.pl;  

2) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………  

3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni  

o zmianie siedziby lub nazwy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

wszczęciu postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, postawienia Wykonawcy w stan 

likwidacji, zawieszeniu działalności Wykonawcy.  

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą 

wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 

prowadzonych w dobrej wierze.  

5. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy do siedziby Zamawiającego.  

6. Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy;  

7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu  

dla każdej ze Stron. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y:        W Y K O N A W C A:  

 

 

 

 

...............................................       .............................................. 
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