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UMOWA Nr MP13/……………../2021 
 

zawarta w Płocku w dniu …………………. pomiędzy: 
 
Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku pl. Stary Rynek 1, NIP 774-31-35-712, reprezentowaną przez 
przez  ………………………………..-  Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku ul. Krakówka 8 
działającego na podstawie pełnomocnictwa     ………………………………….                               zwaną w treści 
umowy „Zamawiającym” 
 
a 
Firmą……………………………  z siedzibą  wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem………………., prowadzonego przez posiadający kapitał zakładowy w wysokości ………………….. o 
numerze NIP ……………….., REGON  …………………….reprezentowanym przez: 
1) 
2) 
 
stanowiącym załącznik do umowy 
zwaną dalej Wykonawcą,  
 
o następującej treści 
 
Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone w dniu 09.12.2019r. postępowanie   
o trybie ogłoszenia o zamówieniu publicznego  o wartości do 30 000 Euro w trybie przetargu zgodnie  
z art. 4 pkt. 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych  oraz Regulaminem Udzielania Zamówień 
Publicznych w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Płocku , które zostało rozstrzygnięte w dniu 21.12.2021r. 
 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju opałowego  
do kotłowni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 w Płocku  
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na warunkach określonych w formularzu oferty i opisie 
przedmiotu zamówienia. 

 
2. Integralne części umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy z dnia 14.12.2019r. 
2) ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro z dnia 07.12.2020r. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego (napędowy grzewczy), zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym punkt II ogłoszenia o zamówieniu publicznym. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w zakresie prowadzonej przez siebie działalności świadczy usługi 
zgodnie z posiadaną koncesją udzieloną przez 
…………………………………………………………………….oraz ma świadomość, że dla świadczenia 
przedmiotu umowy w całym okresie wymagana jest koncesja. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem rzeczowym i finansowym,  
w pełni wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim sprzętem technicznym, niezbędnym 
przy realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy do kotłowni w budynku Miejskiego 
Przedszkola nr 13 w Płocku własnym transportem i na własny koszt, na podstawie 
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każdorazowego zamówienia złożonego w drodze telefonicznej na numer …………….. lub e-
mail na adres …………………………………….. przez Zamawiającego, w którym określa on ilości 
termin (godzinę) dostawy.  

2. Wykonawca dostarcza towar  każdorazowo ze świadectwem jakości wydanym przez 
producenta.  

3. Ilość zamówionego i dostarczonego towaru w ciągu roku na podstawie konkretnych 
zamówień Zamawiającego nie musi odpowiadać ilości określonej w ogłoszeniu  
o zamówieniu publicznym. 

 
§ 4 

  Zamawiający, każdorazowo za dostarczenie przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się płacić     
Wykonawcy należność w następujący sposób:  

 
Kwota do zapłaty = cena dostawy brutto x ilość dostarczonych metrów ³ 
 
Cena dostawy brutto (CDb) wyliczana będzie wg wzoru: 
CDb = CDn + VAT 
 
gdzie: 
CDb – Cena dostawy brutto do MP13 w Płocku w PLN za 1 m³ 
CDn – Cena dostawy netto do MP13 w Płocku w PLN za 1 m³ 
VAT – podatek VAT 
 
CDn = CB +/- X 
 
przy czym 
X –  marża lub upust dostawcy, 
CB - podstawowa, publikowana cena hurtowa netto dnia dostawy (godz.12.00) na nalewaku 
autocysterny w PKN ORLEN S.A. za 1 m³ oleju w temp. referencyjnej 15ºC. 

 
§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru. 
2. W przypadku dostarczenia wadliwego towaru – niezgodności opisu przedmiotu zamówienia ze 

świadectwem jakości, o którym mowa w § 3, bądź w przypadku braku dostarczenia tego 
świadectwa Zamawiający ma prawo: 
1) odmówić przyjęcia towaru, 
2) odesłać towar na koszt Wykonawcy, 
3) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
4) żądać usunięcia wszystkich skutków wynikających z użycia wadliwego towaru. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 5 dni od ustalenia ww. okoliczności. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania wszelkich niezbędnych koncesji i zezwoleń 

wymaganych prawem przez cały okres obowiązywania umowy 
 

§ 6 
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony - od  dnia 01-01-2021 r. do dnia  
31-12-2021 r.  
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 

1) opóźnienie w dostawie zamówionego towaru w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) 
za każdy dzień opóźnienia, 
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2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
–  w wysokości 8.000,00 zł  (słownie: osiem tysięcy złotych),  w szczególności  
w przypadkach określonych w § 9. 

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur  
w wysokości ustawowej. 

3. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy, 
Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i 
odstąpienia.   

4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, 
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego  
z wystawionej przez siebie faktury, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  
wiadomości o tych okolicznościach. 

 
 

§ 9 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 

bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
2) Wykonawca opóźnił się dwukrotnie w realizacji zamówienia; 
3) Wykonawca choćby jednokrotnie dostarczył towar bez wymaganego świadectwa   

lub gdy towar nie odpowiada jakości stwierdzonej w świadectwie jakości.  

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 
 

§ 10 
1. Wykonawca ma obowiązek wystawiania faktur VAT z następującymi danymi: 

Nabywca:    

Gmina – Miasto Płock 

              Pl. Stary Rynek 1 

09-400 Płock 

NIP 7743135712 

 
Odbiorca/Płatnik:   
Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku 
Ul. Krakówka 8 
09-401 Płock 

 
1. Zamawiający oświadcza, że w budżecie na rok 2021 posiada środki płatnicze na uregulowanie 

należności na wykonanie przedmiotu umowy: Dział 801 Rozdział 80104, Paragraf: 4260, 
Zadanie: P2. 

2. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem w złotych polskich na konto 
podane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
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wystawionej faktury, po dostawie każdej z partii towaru, konto zgłoszone na tzw.” Białą listę” 
3. Faktura Wykonawcy wystawiona będzie zgodnie z warunkami zawartymi w § 4 
4. Faktura Wykonawcy nie może być wystawiona z wcześniejszą datą niż data wydania partii   

towaru. 
5. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty 

obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 
7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 10 umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2020,poz. 1896 ) 
prowadzony jest rachunek VAT. 

9. W przypadku, kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczą go ust. 7 i 8.  
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

10. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych  
w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę  
15 000,00 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy kontrahent jest osobą 
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata 
nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą  

obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; 
2) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach zaistnienia działań wojennych, 

aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, 
skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich 
przez wykonawcę, 

3) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, 
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i 
jego podwykonawców. 

       
§ 12 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 
Prawa Zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu  
sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 
3. Umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i jeden dla Zamawiającego. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
 

……………………………………                                                                            …………………………………… 
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Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku  przy ul. 
Krakówka 8, adres e-mail: mp13@zjoplock.pl,  tel. 24 3675235 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Płocku jest możliwy 
pod adresem e-mail: iod@zjoplock.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach 
związanych z realizacją umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z  § 11 ust. 2 Regulaminu Udzielenia 
Zamówień Publicznych w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Płocku przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to warunek 
konieczny do zawarcia Umowy .  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania - stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
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