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Umowa nr …….…/2017 (wzór)  

 

zawarta w dniu …………. 2017 r. w Warszawie miedzy: 

 

Skarbem Państwa – Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie 

ul. A. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, NIP 525 10 07 278, reprezentowanym przez: 

 

……………………………… – Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

 

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” 

a 

 

…………………………………………………… z siedzibą ……………………………..…………….. 

Prowadzącym działalność …..……………………………………NIP 

….…………………………………, reprezentowaną/ym przez: 

 

………………………………………………………. 

 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, 

 

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, zawarto umowę 

o następującej treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa do Urzędu Skarbowego w Zwoleniu, ul. Wojska 

Polskiego 39, 26-700 Zwoleń, oleju opałowego lekkiego zwanego dalej „olej opałowy” o parametrach i 

właściwościach fizykochemicznych opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, od dnia podpisania 

umowy do dnia 25.10.2018 r., z zastrzeżeniem, że umowa wygasa z chwilą osiągnięcia kwoty 

………….. PLN brutto (słownie złotych brutto: …………………………)  
3. Przedmiot Umowy jest określony w ofercie Wykonawcy z dnia …………………, która stanowi 

Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.  
4. Zamawiający zrealizuje zamówienie podstawowe określone Opisie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia / zwiększenia wielkości dostaw do 10% w stosunku 

do wielkości szacunkowych tj.  nie gwarantuje zamówienia ilości oleju opałowego będącego opcją 

wskazana Opisie przedmiotu zamówienia. Niewykorzystanie ilości oleju nie będzie powodowało 

roszczeń ze strony Wykonawcy. 
5. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb, zgodnie ze składanymi 

zamówieniami, zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi”.  
6. Zamawiający będzie składał zamówienia faksem na nr ………………………… lub elektronicznie na 

adres e-mail……………….  

7. Dostawy zamówionej partii oleju opałowego lekkiego odbywać się będą w czasie nie dłuższym              

niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez upoważnionego pracownika. 

8. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00.                   

W szczególnych przypadkach, w godziny inne niż w/w. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku                

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Zamawiający zastrzega, że w wyjątkowych 

sytuacjach, dostawy mogą być realizowane  w dni wolne od pracy. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu                         

do Zamawiającego.  
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§ 2 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonego oleju opałowego lekkiego w celu 

przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy.  

2. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, czy dostarczony olej opałowy lekki jest zgodny z normą podaną 

w opisie przedmiotu zamówienia oraz na sprawdzeniu ilościowym danej partii, według wskazań licznika 

zamontowanego w pojeździe Wykonawcy.  
3. Z odbioru dostarczonego oleju opałowego lekkiego dla potrzeb oceny stanu wykonania umowy 

zostanie sporządzony protokół podpisany przez Strony (wzór w załączniku nr 3 do umowy), który będzie 

zawierał w szczególności ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad.  

4. Zaniechanie sporządzenia takiego protokołu będzie uważane za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń.  

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności co do jakości i ilości przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w ustalonym dodatkowo terminie, nie dłuższym niż 2 dni 

robocze, ilości brakujących i/lub wolnych od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 5, Zamawiający ma prawo zamówić 

brakujące ilości u osoby trzeciej na koszt Wykonawcy.  

7. Dokonanie odbioru oleju opalowego lekkiego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie 

pozbawia Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

8. Przy każdej dostawie oleju opałowego grzewczego wymagane jest świadectwo kontroli jakości 

dostarczanej partii oleju.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE  

1. Strony ustaliły cenę za 1 m3 oleju opalowego lekkiego na podstawie oferty z dnia ……… na kwotę 

netto ……………. zł + podatek VAT 23% …………. zł tj. brutto ...................... zł (słownie cena 

brutto…………………………………………………..), przedstawioną w poniższej tabeli.  
Zamawiającemu będzie udzielany upust w wysokości …. % na zakup oleju (wartość z poniżej tabeli) 

 

Średnia cena wyjściowa netto producentów (PKN 

Orlen i Grupa Lotos) z dnia ……. r. za 1 m3 oleju 

opałowego lekkiego  

 

 

 

 

……………………………. 

 

Stały upust/marża* Wykonawcy udzielony do zakupu 

i dostarczenia 1 m3 oleju opałowego lekkiego (upust 

wartość ujemna, marża wartość dodatnia – podane 

kwotowo w PLN i procentowo)  

 

 

 

 

………………… (kwota) 

…………………% 

 

Cena ofertowa netto po udzielonym upuście/marży* 

wskazana przez Wykonawcę za 1 m3 oleju opałowego  

 

 

 

 

……………………………. 

 

Podatek VAT  

 

 

……………………………. 

 

 

Cena ofertowa brutto wskazana przez Wykonawcę za 

1 m3 oleju opałowego (słownie)  

 

 

……………………………. 

 

Cena brutto za …….(po rozstrzygnięciu zostanie 

wstawiony nr części   zamówienia (cena brutto 

jednego m3 oleju opałowego x wartość części 

przedmiotu zamówienia) (słownie)  

 

 

……………………………. 
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2. Cena przedmiotu niniejszej umowy zawiera całość kosztów dostawy wraz z transportem                               

i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego.  

3. W okresie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny umownej 1 m3 oleju opałowego 

określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu tylko i wyłącznie w przypadkach udokumentowanej zmiany 

ceny oleju opałowego przez producentów (tj. PKN ORLEN i GRUPA LOTOS). 

4. Strony ustalają, że w związku ze zmianami cen paliw Wykonawca przed każdą dostawą ustalać będzie 

cenę brutto zakupu i dostawy jednego m3 oleju opałowego, kierując się aktualną średnią ceną netto 

jednego m3 oleju opałowego u producentów, obowiązującą w dniu złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia. Cena brutto jednego m3 oleju opałowego obliczana będzie wg następującej formuły:  

CN + – R = CWN  

CWN x pod VAT = CWB  

gdzie  

-CN – średnia arytmetyczna cen hurtowych netto za 1 m3 oleju opałowego u producentów: PKN ORLEN 

i GRUPA LOTOS w dniu złożenia zamówienia;  

-R – Upust/marża udzielona przez Wykonawcę do zakupu i dostawy jednego m3 oleju opałowego 

(upust/marża określone procentowo – wartość niezmienna w okresie realizacji umowy) 

…………………… zł; wartość procentowa ……..% 

-CWN – cena Wykonawcy netto za jeden m3 oleju opałowego po udzielonym upuście/ marży.  

-podatek VAT (prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie                  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym),  

-CWB - cena Wykonawcy brutto za jeden m3 oleju opałowego.  

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostarczony olej opałowy przelewem                

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
2. O każdej zmianie rachunku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 

niezwłocznie na piśmie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji płatności przelewem. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczym, który będzie określał: datę 

dostawy, ilość dostarczanego oleju opałowego oraz świadectwo jakości dostawy potwierdzające zgodność 

z odpowiednia normą. 

4. Brak któregokolwiek dokumentu określonego w ust. 3 lub jego błędne wystawienie spowoduje 

wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. Termin płatności liczy się od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionych dokumentów. 

 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

1. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie częściowej, w stosunku do terminu zadeklarowanego w ofercie; W przypadku 

opóźnienia trwającego ponad 5 dni Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy i obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi. Opóźnienie w terminie dostawy liczone będzie od daty przesłania 

zamówienia (faksem lub emailem lub pisemnie).  
b) w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % kwoty brutto, o której 

mowa w § 1 ust 1.  

2. Dostarczenie produktów w ilości i terminie niezgodnym z zamówieniem częściowym, niezależnie                 

od wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawartego w § 2 ust. 6, Zamawiający uważał będzie                  

za nienależyte wykonanie umowy.  

3. Dwukrotne nienależyte wykonanie umowy, jak w ust. 2 lub w innych przypadkach stwierdzonych 

pismem, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.  

4. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.  

5.Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia strony z żądaniem 

zapłaty. 

6. Niezapłacone kary umowne potrącone będą z kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z § 3 umowy. 
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7. Zapłacenie lub potracenie kar umownych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.   

 

 

 
§ 6 

Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów są: 

a. ze strony Zamawiającego są: 

- US                                     w Makowie, tel. 029 7650772  

e-mail: mariola.traczewska@mz.mofnet.gov.pl: apluciennik@war.mofnet.gov.pl 

b. ze strony Wykonawcy - …………………………………………………………...  

 

§ 7 

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 
rygorem nieważności.  

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku            
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru .  

3. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.  

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy.  

4. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie zmian ceny, na warunkach określonych                

w niniejszej umowie.  
 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, ze zm.), i inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane 

polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby 
Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 (egzemplarz) dla Zamawiającego, 1 (jeden) 
egzemplarz dla Wykonawcy.  

5. Integralną część Umowy stanowią:  

a) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy  

b) załącznik nr 2 – uwierzytelniona koncesja na obrót paliwami ciekłymi.  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

                                                                                                       wzór 

mailto:mariola.traczewska@mz.mofnet.gov.pl
mailto:apluciennik@war.mofnet.gov.pl
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Wykonawca: Zamawiający: 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (ODBIORU TOWARU) 

Miejsce przekazania towaru................................................................................................................. 

Data przekazania towaru ................................................................................................... 

Specyfikacja dostawy: 
l.p. nazwa, typ, wielkość j.m. ilość 

 OLEJ OPAŁOWY LEKKI litr  

    
    
    

 

nr pozycji 

ze 

specyfikacji  

dostawy 

stwierdzone niezgodności 

(ilościowe, jakościowe) 

  
  
  

przekazujący: ....................................................................... ................................. 

(imię i nazwisko) (podpis) 

odbierający: ....................................................................... .................................. 

(imię i nazwisko) (podpis) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dostawa zgodna z umową Nr ......................., zamówieniem Nr ....................... z dn........................ 
 
Dostawa niezgodna z umową Nr....................., zamówieniem Nr ..................... z dn......................... 
 
Opis niezgodności :.........……………………….................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………......... 

 
odbierający : ..................................................................... ….............................. 
(imię i nazwisko) (podpis) 
*- przy braku miejsca w tabeli stwierdzone niezgodności opisać na odwrocie niniejszego protokołu 


