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Załącznik nr 2 

 

UMOWA Nr …................./……………../2023 

 

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

Płocku ul. ….....,09-400 Płock działającego na podstawie pełnomocnictwa  

pełnomocnictwa nr ….................... Prezydenta Miasta Płocka z dnia ….................. r. zwaną w 

treści umowy „Zamawiającym 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………..…………………….. zwaną dalej Wykonawcą,  

o następującej treści 

 

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone postępowanie zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień publicznych w..............................................w Płocku na „Sukcesywną 

dostawę oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do 

celów grzewczych) w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  

 do ........................................... w Płocku. 

 
 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju opałowego  

do kotłowni w budynku ......................... w Płocku  

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na warunkach określonych w formularzu oferty i opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2. Integralne części umowy stanowią: 

a) oferta Wykonawcy z dnia ………………... 

b) opis przedmiotu zamówienia  z dnia …………………… 

 

 

§ 2 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego (napędowy grzewczy), zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w zakresie prowadzonej przez siebie działalności świadczy 

usługi zgodnie z posiadaną koncesją udzieloną przez Urząd Regulacji Energetyki  

Nr ……………………………………. wydaną dnia ……………………………….. 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. 
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§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy do kotłowni w budynku 

…...................................w Płocku własnym transportem i na własny koszt, na podstawie 

każdorazowego zamówienia złożonego w drodze telefonicznej na 

…………………………………. lub e-mail na adres 

…………………………………….. przez Zamawiającego, w którym określa on ilości 

termin (godzinę) dostawy.  

2. Wykonawca dostarczy towar  każdorazowo ze świadectwem jakości wydanym przez 

producenta.  

 

 

§ 4 
1. Strony ustalają, iż cena ofertowa brutto na dzień rozstrzygniętego postępowania  na 

dostawę 1m3 (1000 litrów) oleju napędowego grzewczego wynosi   

……………………… zł (słownie: …………………………………………… 

……………./100) przy zachowaniu stałego/stałej przez cały czas trwania umowy: 

a) upustu w wysokości ……………….. zł/m3. 

b) marży w wysokości ……………….. zł/m3.  

2. Zamawiający i Wykonawca uprawniony jest do zmiany ceny dostarczonego towaru  w 

czasie obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana ceny może zostać dokonana tylko w 

takiej samej relacji wskaźnikowej, jaką stosuje producent oleju napędowego grzewczego. 

3. Każdorazowa dostawa towaru musi być potwierdzona informacją producenta o zmianie 

ceny oleju napędowego grzewczego – wykonawca zobowiązany jest przedstawić wydruk  

ze strony producenta potwierdzający cenę z dnia dostawy. 

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 SP15 w Płocku w PLN za 1 m³ (1000 litrów) 

CDn – Cena dostawy netto do SP15 w Płocku w PLN za 1 m³ (1000 litrów) 

VAT – podatek VAT 

 

CDn = CB +/- X 

 

przy czym 

X –  marża lub upust dostawcy za 1 m³ (1000 litrów) oleju, 

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.  Wartość  realizowanej umowy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej przez 

Zamawiającego na realizację zamówienia tj. …………. zł brutto ( słownie: …....) 
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§ 5 

 

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:  …....................... 

2. Zamawiający oświadcza, że w budżecie na rok 2023 posiada środki płatnicze na 

uregulowanie należności na wykonanie przedmiotu umowy:  

3. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem w złotych polskich na konto 

podane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Faktura Wykonawcy wystawiona będzie  zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa i z uwzględnieniem uregulowań niniejszej umowy. 

5. Faktura Wykonawcy nie może być wystawiona z wcześniejszą datą niż data wydania 

partii   towaru. 

6. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, 

koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 

8. 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 ust. 3 umowy. 

9. 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. 2022 r. poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten 

znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2022 r.  poz. 931) tzw. białej liście 

podatników VAT. 

10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 

spełnia wymogów określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma 

się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego 

rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 9. W takim 

przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za 

okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §  10 ust. 3 do 7-

go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego 

wymogi z ust. 9. 

11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 9 oraz 

ust. 10 okażą się niezgodne z prawdą.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z 

tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz 

zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, 

ale nie wyłącznie,  

z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń 

podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących 

realizację Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca oświadczył że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.  
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§6 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość dostarczonego towaru. 

2. W przypadku towaru wadliwego lub towaru dostarczonego nieterminowo Zamawiający 

ma prawo: 

1) odmówić przyjęcia towaru, 

2)odesłać towar na koszt Wykonawcy, 

3)rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

4)żądać usunięcia wszystkich skutków wynikających z użycia wadliwego towaru. 

5)powierzyć wykonanie zamówienia osobom trzecim i obciążyć Wykonawcę kosztami 

wynikającymi z wykonania zastępczego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego 

przyczyną odstąpienia, w szczególności gdy: 

1)zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

2)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie Umowy. 

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić 

na piśmie. 

 

§ 6 

 

1.  Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 

roku lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust.5 niniejszej umowy. 

2. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w każdym czasie lub 

w trybie natychmiastowym z przyczyn wskazanych w umowie. 

 

 

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

1) opóźnienie w dostawie zamówionego towaru w wysokości 5% wartości danego 

zamówienia  za każdy dzień zwłoki, 

2) w razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 20% wartości umowy , o której mowa w § 4 ust.5.   

2. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie rozwiązania 

umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu 

opóźnienia jak i odstąpienia.   

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, 

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez 

Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury, na co niniejszym Wykonawca wyraża 

zgodę. 
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§8 

 

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. 

       

§ 9 

 

1.   W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym. 

3.  Umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  

i jeden dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
 

 

 

……………………………………                                               ….........................................  
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KLAUZULA INFORMACYJNA                        
w związku z postępowaniem w trybie zapytań ofertowych oraz zawarciem umowy 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 13 z siedzibą w Płocku, ul. Krakówka 8, tel. 

24 367 52 35, e-mail: mp13@zjoplock.pl , reprezentowana/-y przez dyrektora przedszkola. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących  

na mocy RODO: e-mail: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z 

ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego  na 

artykuły spożywcze oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów. 

4. Pani/Pana dane osobowe, administrator otrzymał bezpośrednio od Pani/ Pana lub Pani/Pana pracodawcy/ 

podmiotu, który Pani/ Pan reprezentuje. Pani/ Pana dane osobowe stanowią, w zależności od rodzaju współpracy - dane 

niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/ Pana dokumentach 

potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie i są niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest: 

a) w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą podlegającą wpisowi  

do CEIDG (jednosobowa działalność gospodarcza /wspólnicy spółki cywilnej): 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy, 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążacy na administratorze wynikający z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, np. prawa podatkowego i rachunkowego w związku z rozliczeniem umowy, 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest np.: weryfikacja oświadczeń 

złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz obsługi, a także dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami; 

b) w przypadku osób fizycznych wskazanych w KRS (członków organu, prokurentów) lub pełnomocników 

reprezentujących kontrahenta: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążacy na administratorze wynikający z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, np. prawa podatkowego i rachunkowego w związku z rozliczeniem umowy, 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest np.: weryfikacja oświadczeń 

złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz obsługi, a także dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami; 

c) w przypadku osób wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy (członków personelu kontrahentów): 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest np.: weryfikacja oświadczeń 

złożonych przy zawieraniu umowy oraz potwierdzenie posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, 

zapewnienie kontaktu, zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi, a także dochodzenie 

roszczeń lub obrona przed roszczeniami. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3.  

7. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również 

udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub 

utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.  

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz później przez okres zastrzeżony 

przepisami prawa, lecz nie krócej niż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub 

przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z zawartą umową. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

mailto:mp13@zjoplock.pl
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11. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii danych, a także ich sprostowania. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak 

również sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest 

niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego  

i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

12. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

 


