
OR. 3421-5/10

Umowa Dostawy Oleju Opałowego nr 116/10

zawarta w dniu 21.10.2010 r. w Pułtusku pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Pułtusku, 

z siedzibą: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk  

reprezentowanym  przez:

p. Witolda Saracyna  - Wicestarosta 

zwanym dalej Zamawiającym 

a
Firmą: „PETROLIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą: ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26 – 700 Zwoleń 

wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy dla  m.st.  Warszawy  

w  Warszawie,  XIV  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 

0000245640, której kapitał spółki wynosi 450.000,00 zł 

NIP  811 – 172 – 34 - 44

REGON 140307610

reprezentowaną przez:  

p. Jakuba Smolińskiego – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Wykonawcą

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwot na podstawie art. 11 ust. 8 i przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

§1.

1.  Przedmiotem umowy jest  „Dostawa oleju  opałowego do  kotłowni  Starostwa  Powiatowego  

w  Pułtusku  w  sezonie  grzewczym  2010/2011”  w  ilości  ok.  35.000  litrów  zgodnie  z  ofertą 

Wykonawcy z dnia 11.10.2010 r. 

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmniejszenia  ilości  oleju  opałowego,  określonej  

w punkcie 1 w zależności od warunków atmosferycznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie, 

czynności związanych z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia.

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 



Jacek Kiełbasa – kierownik logistyki;

5. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

     Joanna Golatowska – samodzielny referent, Mirosław Witkowski – konserwator.

§2.

Zamawiający oświadcza,  że posiada w kotłowni Starostwa Powiatowego w Pułtusku kocioł c.o. 

Buderus 120 kw, 4 zbiorniki na olej opałowy o pojemności 2.000 l  każdy.

§3.

1.  Strony  niniejszej  umowy  ustalają,  że  Wykonawca  będzie  dostarczał  Zamawiającemu  olej 

opałowy lekki Lotos Red do obiektu wymienionego w § 2. w terminach i ilościach uzgodnionych 

oddzielnie przed każdą dostawą. 

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  olej  opałowy  na  własny  koszt  samochodem 

umożliwiającym  bezpośredni  wlew  oleju  opałowego  do  zbiorników  wyposażony  w  system 

pomiarowy – legalizowany licznik przepływowy.

3. Ustalenie terminów i ilości dostaw dokonywane będzie w formie pisemnej.

4. Strony ustalają, że dostawy będą realizowane w ciągu 12 godzin od chwili złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego.

5. Przyjęcie oleju opałowego wraz z fakturą stanowi potwierdzenie odbioru dostawy (fakturę należy 

doręczyć w momencie dostawy).

§4.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania jakości dostarczanego oleju opałowego  Lotos Red 

przedkładając Zamawiającemu przy każdej  partii  dostawy atest  jakości  oleju opałowego (ocenę 

laboratoryjną dotyczącą dostarczonego oleju opałowego).

§5.

1.  Cena  za  1  litr  oleju  opałowego  lekkiego  Lotos  Red ustalona  w  wyniku  postępowania 

przetargowego  została ustalona na poziomie  2,20 zł netto  (słownie: dwa złote 20/100)  i będzie 

obowiązywała przy pierwszej dostawie. 

2. Ceny netto dostarczanego oleju opałowego  Lotos Red ulegają zmianie w przypadku zmiany 

ceny wprowadzonej przez rafinerię gdańską. 

3. Zmiana ceny netto zostanie naliczona wskaźnikiem procentowym obliczonym z dokładnością do 

czterech miejsc po przecinku. Ustalona cena netto zostanie naliczona z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku i zaokrąglona do setnej części złotego. Podstawą kolejnej zmiany ceny netto 

będzie cena netto obowiązująca przy dostawie poprzedniej.

4.  Zmiana  ceny nastąpi  w  dniu  wprowadzenia  nowych  cen  przez  rafinerię  gdańską i  będzie 



każdorazowo potwierdzana przez Wykonawcę  aneksem do niniejszej umowy.

5. Do sporządzonego aneksu Wykonawca dołączy informację z  rafinerii  gdańskiej  zawierającą 

zmianę ceny oraz termin jej wprowadzenia.

6. Wartość ogółem przedmiotu umowy wynosi:

netto: 77.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);

VAT  22 %  w kwocie:  16.940,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści  złotych 

00/100);

brutto: 93.940,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100)

7. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia ilości zakupu oleju opałowego, określonej w 1. 

W takim przypadku wartość umowy ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu.

§6.

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za zakupiony olej  opałowy do kotłowni Starostwa 

Powiatowego w Pułtusku w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

2. Zapłata dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

3.  Strony ustaliły,  że  datą  dokonania zapłaty będzie  datą  wydania dyspozycji  przelewu z konta 

Zamawiającego.

§7.

1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  w  wysokości  10% wartości  zamówionego,  a  nie 

dostarczonego oleju opałowego w terminie ustalonym w §3. pkt 4.

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  w  wysokości  10%  wartości  zamówionego  i  nie 

odebranego oleju opałowego, o czym mowa w §3. ust. 1 i 2.

§8.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy 

w zakresie:

a)  zmiany terminu  wykonania dostawy,  której  konieczność  zaistniała  wskutek okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,

c) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny,

d) zmiany ilości oleju opałowego,

e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit.  b)-d), 

o zakres tych zmian.

§9.

1. Umowa została zawarta na czas od 21.10.2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia 



lub w każdym czasie za porozumieniem stron.

3.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zadania 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.

§10.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 

Cywilnego,  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  inne  przepisy  powszechnie 

obowiązujące w danym zakresie. 

§12.

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji  niniejszej  umowy strony poddają  pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje  się  do powiadamiania  Zamawiającego w terminie  14 dni  o  każdej 

zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres 

uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru 

pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.

§13.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze 

stron.

3. Integralną  cześć  umowy  stanowi  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  Oferta 

Wykonawcy,  aktualne  świadectwo  legalizacji  instalacji  pomiarowych  licznika  wlewu  oleju  

w samochodzie dostawczym wydane przez właściwy Okręgowy Urząd Miar oraz informację  

z rafinerii  zawierającą aktualną cenę oleju obowiązująca w rafinerii w dniu 11.10.2010 r.

     

WICESTAROSTA PREZES ZARZĄDU

/-/ Witold Saracyn                                                                      /-/ Jakub Smoliński 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika: Krystyna Rzepnicka 
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