
Umowa OS/MOK nr……..…../2023 

zawarta w dniu ……………….……. 2023 r. w Warszawie pomiędzy: 
Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w 00-950 Warszawie przy Placu Bankowym nr 3/5, Regon 
015259640, NIP 5252248481, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  
w Dzielnicy Mokotów, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Rosińskiego – Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24.02.2021 roku znak: GP-OR.0052.968.2021, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, 
a 
…………………………. z siedzibą w ul. …………………….., działającą na podstawie KRS pod numerem 
……………………… NIP: ………………….., REGON: …………………, reprezentowaną przez ……………………………..– 
zwanym dalej „Dostawcą” 

 
§ 1 

Sprzedaż oleju opałowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne  zwaną dalej „Prawem energetycznym”, zgodnie  
z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- 
Kodeks Cywilny, zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym”, postanowieniami określonymi w stosownych 
koncesjach. 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Ośrodka Sportu  
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów – miejsce dostawy „Moje boisko Orlik 2012 przy ul. 
Kazimierzowskiej 58.  
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 w dalszych postanowieniach umowy będą określane 
„przedmiotem umowy”. 

§ 3  
Dostawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego, w okresie od dnia podpisania umowy 
do dnia 31.12.2023 r., w łącznej ilości 8500 litrów, do Zamawiającego zgodnie  
z postanowieniami Umowy, a także ofertą Dostawcy. 

§ 4 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą cena jednostkowa oleju opałowego wynosi: 
a) netto za 1 l oleju opałowego -……………. PLN; 
b) podatek VAT 23% - …………….. PLN; 
c) brutto za 1 l oleju opałowego -………………. PLN; 
2.  Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę wynikającą z przemnożenia ceny jednostkowej       
        brutto i ilości faktycznie zakupionego paliwa jednak nie więcej niż ………………. złotych     
        brutto (słownie: ……………………………….. zł 00/100 ) w całym okresie obowiązywania Umowy. 
3. Upust/Marża o wartości …………… zł/litr jest stały i obowiązuje przez cały okres trwania 

zamówienia. 
4. Każdorazowo cena za litr oleju będzie liczona wg wzoru cena hurtowa producenta netto za litr 
oleju opałowego minus upust (plus marża) plus podatek VAT. Cena określona w ofercie ulega 
podwyższeniu bądź obniżeniu w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny oleju opałowego przez 
producenta proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (poprzez przedłożenie każdorazowo 
dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczanego produktu). 
5. W cenę jednostkową brutto wliczone są wszelkie upusty lub marże i podatek VAT wymagany 
prawem oraz koszty związane z transportem i dostawa do zbiorników wskazanych przez 
zamawiającego. 



6. Faktury opłacone będą w terminie 21 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego, przelewem 
na konto Dostawcy. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia 
przelewu pieniędzy. 
7. Strony zgodnie ustalają, że faktury VAT będą wystawiane w następujący sposób: 

Nabywca: Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
NIP 525-22-48-481 
Odbiorca i płatnik: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, 
ul. Olkuska 3 lok. 16, 02-604 Warszawa 
Adresat: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, 
ul. Olkuska 3 lok. 16, 02-604 Warszawa. 

8. Wartość wynagrodzenia określona w § 4 ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia wraz z czynnościami z tytułu uzyskania opinii, uzgodnień oraz wszelkie inne wydatki 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
9. Dostawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
10. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w § 4 niniejszej Umowy zostanie zapłacone  
z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.,  
11. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat jest rachunkiem bankowym 
wskazanym jako rachunek bankowy Dostawcy w tzw. białej liście podatników Vat w rozumieniu art. 96b 
ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
12. Miasto stołeczne Warszawa oświadcza, iż w myśl art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 
13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 
14. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 12, 
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura 
elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto 
faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy. 
15. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na 
PEF: OSiR Mokotów 
16. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 
17. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Olej opałowy należy dostarczyć w ilości zamówionej drogą elektroniczną przez 
Zamawiającego w terminie  2 dni od momentu złożenia zamówienia na adres mailowy:……………….. lub 
telefonicznie pod numer ……….. 
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego własnym transportem, 

na własny koszt i ryzyko oraz własnymi siłami. 
3. W czasie wykonywania zamówienia, Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących 

przepisów, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych. 

§ 6  

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/


1. Dostawca zapewnia dostawę oleju opałowego lekkiego dobrej jakości, zgodnego 
 z normą PN-C-96024: L1. 
2. W razie dostarczenia oleju opałowego nieodpowiadającego parametru, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia zwrotu kosztów z tytułu poniesionych strat z tym związanych. 

§ 7 
Dostawca zobowiązuje się wykonać całe zadanie własnymi siłami bez powierzania jakichkolwiek dostaw 
lub ich części podwykonawcom. 

§ 8 
1. Jeżeli Dostawca nie dotrzyma terminów dostawy, to Zamawiającemu przysługują kary umowne  
w wysokości 1 % wartości niewykonanej dostawy, za każdy dzień opóźnienia. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Dostawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy w części przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Dostawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za część przedmiotu 
umowy, której dotyczy odstąpienie. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z faktur wystawionych przez  
Dostawcę. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 
poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 9 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 
1) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Dostawcy, 
2) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Dostawcy 
3) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Dostawcę jego obowiązków 
określonych w niniejszej umowie, 
2. Dostawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 
1) opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni, 
2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru dokumentacji. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów 

przedmiotu zamówienia  i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od wykonania 
niektórych elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie 
od umowy. 

4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w ciągu 
30 dni od zaistnienia okoliczności określonych w ust 1  i 2. 

§10 
1. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy,  

a w szczególności dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dostawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych  
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko,  
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy. 

3. Dostawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej 
Polskiej, zatrudnia pracowników lub/i zawiera umowy ze zleceniobiorcami, wobec powyższego nie 
mają wobec niego zastosowania przepisy art. 8 i następne ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

4. Strony oświadczają, iż zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO - realizują 
obowiązki Administratora danych osobowych osób wskazanych do reprezentacji oraz realizacji 
umowy.  

5. Strony oświadczają, iż wypełniły obowiązki informacyjne wynikające z art. 13/14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu realizacji 
umowy. Klauzula informacyjna OSiR Mokotów dostępna jest na stronie 
https://www.osirmokotow.waw.pl/rodo/ oraz w siedzibie. 

§11 
Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu do umowy. 

§12 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, oraz inne przepisy mające związek z realizacją przedmiotu umowy. 
2. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
3. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Zamawiającego, jeden dla Dostawcy. 
 
 
Zamawiający          Dostawca 

https://www.osirmokotow.waw.pl/rodo/

