
 

 

 

 

Warszawa, 24 marca 2020 r.   

        

Znak sprawy         DOP.222.1.2020 

          

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Parku 

Kultury w Powsinie w 2020 roku. 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ 

/-/ Grzegorz Górski 

p.o. Dyrektor 

Parku Kultury w Powsinie 

 

 

  



 

 

 

 

1. Informacja o Zamawiającym 

Miasto Stołeczne Warszawa  

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

w imieniu i na rzecz, którego działa 

Park Kultury w Powsinie 

z siedzibą przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa 

NIP: 525-22-48-481, 

Tel.: 22 648 48 11, 

fax: 22 648 27 91. 

sekretariat@parkpowsin.pl 

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:  

- Mateusz Kuźdub tel. (22) 648 48 11 wew. 114. kom. 510 890 441. 

Informacje udzielane są w dni powszednie (oprócz sobót) w godz. 07:30 ÷ 14:30. 

3. Procedura udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Wszelkie spory 

związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający. Koszty związane 

 z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca ubiegający się o uzyskanie 

zamówienia bez względu na wynik prowadzonej procedury. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość unieważnienia postępowania z powodów wskazanych w decyzji o unieważnieniu 

prowadzonej procedury.  

4. Przedmiot zamówienia. 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów 

grzewczych dla potrzeb ogrzewania obiektów Parku Kultury w Powsinie. Zamawiający 

informuje, że dokona zakupu w okresie realizacji zamówienia łącznie nie mniej niż 20 m3. 

Maksymalna łączna ilość zakupionego oleju opałowego lekkiego nie przekroczy 40 m3. 

Dostawy oleju opałowego odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb transportem 

sprzedającego do zbiorników znajdujących się na terenie Parku Kultury  

w Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, w ilościach podanych przy zamówieniach. 

Zamawiający przewiduje, że jednorazowa dostawa obejmie nie mniej niż 4 m3.  

W cenie realizacji zamówienia za 1 m3 oleju opałowego przedstawionej w formularzu oferty 

Zamawiający dokona zakupu pierwszej partii zamawianego oleju opałowego w ilości 5 m3 

litrów. Zamówienie zostanie złożone w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 



 

 

 

 

4.2 Czas napełnienia zbiorników do 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Dostawa  

odbędzie się w dniu roboczym, w godzinach ustalonych z Zamawiającym, po wcześniejszym 

powiadomieniu, transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Park Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1,  

02-973 Warszawa. 

4.3 Olej opałowy ma spełniać wymagania jakościowe:  

PARAMETRY WARTOŚĆ  JEDNOSTKA 

Gęstość, w temperaturze 15 oC, nie wyższa niż  860 kg/m3 

Temperatura zapłonu nie niższa niż  56 oC 

Lepkość klimatyczna, w temp. 20 oC, nie większa niż  6,00 mm2/s 

Skład frakcyjny - do 250 oC destyluje nie więcej niż  65 %(V/V) 

Skład frakcyjny - do 350 oC destyluje nie mniej niż  85 %(V/V) 

Zawartość siarki nie więcej niż  0,10 %(m/m) 

Pozostałości po koksowaniu nie większa niż  0,30 %(m/m) 

Pozostałości po spopieleniu nie większa niż  0,01 %(m/m) 

Wartość opałowa nie mniejsza niż  42,6 MJ/kg 

Temperatura płynięcia nie wyższa niż  -20 oC 

Zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg 

 

4.4 Na potwierdzenie jakości przedmiotu zamówienia wraz z dostawą Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymogów oraz parametrów 

4.5 Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

4.6 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  

5. Termin realizacji zamówienia. 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w 2020 roku, w terminie do 2 dni od 

powiadomienia przez Zamawiającego. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym, w godzinach 

ustalonych z Zamawiającym, po wcześniejszym powiadomieniu, transportem zapewnionym 

przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

 tj. Park Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa. 



 

 

 

 

 6. Wymogi dotyczące złożenia oferty 

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty obejmującej realizację przedmiotu zamówienia opisanego  

w pkt. 4 niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty. 

 

Przesłana oferta powinna zawierać co najmniej wypełniony formularz oferty – zgodny  

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1  do niniejszego zaproszenia.  

 

7. Kryteria oceny ofert 

Wykonawca określi cenę za 1 m3 oleju opałowego lekkiego w następujący sposób:  

- od ceny hurtowej producenta obowiązującej na dzień 26.03.2020 r. należy uwzględnić 

upust/marże cenowa Wykonawcy i pomnożyć to przez maksymalną ilość zamówionego oleju 

opałowego, i do tak obliczonej ceny netto należy dodać podatek VAT 

 

Cena realizacji zamówienia – 100% 

 

Maksymalną liczbę punktów w kryterium Cena realizacji zamówienia otrzyma Wykonawca, 

który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie 

 z poniższym wzorem: 

100=
Cob

Cn
C  

 

gdzie:  C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena, 

 Cn – najniższa zaoferowana cena, 

 Cob – cena zaoferowana w badanej ofercie. 

 

 

 

8. Termin składania ofert 



 

 

 

 

Prosimy o złożenie oferty do siedziby Zamawiającego (adres wskazany w pkt. 1) w terminie 

do 30.03.2020 do godz. 1400, lub e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl 

Klauzula informacyjna: 

W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych 

osobowych Oferenta jest  Park Kultury w Powsinie, reprezentowany przez Dyrektora,  

z siedzibą w Warszawie (02-973), ul. Maślaków 1, ( „Administrator”). 

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym 

Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie 

na adres korespondencyjny wskazany powyżej. Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo 

do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania 

danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane 

dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie 

danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe 

są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego 

Sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Parku 

Kultury w Powsinie w 2020 roku, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia  

i wykonania umowy.  

Podanie przez Oferenta  danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy). 

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 

orany kontrolne,  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych 

umów.  

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała 

procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu 

mailto:ochrona.danych@parkpowsin.pl


 

 

 

 

upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku  

z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 

 

 

  



 

 

 

 

        Załącznik nr 1 do zaproszenia 

FORMULARZ  OFERTOWY      

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

WOJEWÓDZTWO:..................................................................................................................... 

TELEFON……………….……………….…..FAX:…………………………………………... 

REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...…………………

             

     Park Kultury w Powsinie 

ul. Maślaków 1 

02-973 Warszawa 

 

 W odpowiedzi na otrzymane Zaproszenie do złożenia oferty na Sukcesywną dostawę 

oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Parku Kultury w Powsinie  

w 2020 roku przedkładamy niniejszą ofertę informując jednocześnie, że akceptujemy  

w całości wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty, jako wyłączną 

podstawę procedury udzielenia zamówienia. 

OFERTA 

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie objętym  zaproszeniem 

do złożenia oferty, za: 

cenę jednostkową (netto) za 1 m3 oleju opałowego lekkiego u producentów (PKN Orlen i Grupa 

Lotos) z dnia 26.03.2020: 

.............................................................................. zł ............... gr  

Cena netto 1 m3 oleju opałowego lekkiego [zł] -/+…………………[stały upust/marża zł] x 40 

[m3] =...............................zł netto 

+ kwota podatku od towarów i usług (VAT) wg stawki ………. % tj. ……………. zł 

Cena brutto oferty za olej opałowy lekki …………………… zł 

 



 

 

 

 

Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który 

stanowił załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty, oraz że gwarantujemy stałą wysokość 

upustu/marży przez cały okres umowy.  

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:  

............................................................. 

............................................................                                     

          Data podpisania oferty .................... 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

Umowa nr PK/UM/      /B/      /2020 

 

Zawarta w dniu .................2019 r. w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym  Warszawa  

z siedzibą: pl. Bankowy 3/5  00-950 Warszawa NIP 525 22 48 481,  w imieniu i na rzecz którego 

działa Park Kultury w Powsinie  ul. Maślaków 1, 02-793 Warszawa, reprezentowany przez 

Grzegorz Górskiego p.o. Dyrektora Parku Kultury w Powsinie działającego,  

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy znak: GP-OR.0052.1198.2019 z 

dnia 26.02.2019 r., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

 *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr      do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr      do umowy ,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”  

z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), 

– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik nr 10 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym 

dalej „Wykonawcą”, 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w drodze postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 



 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa do Parku Kultury w Powsinie z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Maślaków 1, oleju opałowego lekkiego o parametrach  

i właściwościach fizykochemicznych opisanych w Załączniku Nr 1,  

z zastrzeżeniem, że umowa zostaje wykonana i uznana zostaje przez Strony za 

zrealizowaną w przypadku dokonania łącznych zakupów oleju opałowego za kwotę  

…….. PLN brutto (słownie złotych brutto ………). 

2. Przedmiot umowy jest określony w ofercie Wykonawcy z dnia ………... , która stanowi 

załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb, zgodnie ze 

składanymi zamówieniami zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi”. 

4. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe faksem na nr …………… lub 

telefonicznie na nr …………… lub elektronicznie na adres e-mail …………… 

Dostawy oleju opałowego lekkiego odbywać się będą w terminie dwóch dni roboczych 

liczonych od dnia złożenia zamówienia przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. 

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

do Zamawiającego. 

§ 2 

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca umożliwia 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 załączniku nr 1 (na podstawie zapisów w świadectwie kontroli 

jakości, o którym mowa w ust. 8) 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, 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 opałowego lekkiego zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub 

gwarancji jakości. 

8. Przy każdej dostawie oleju opałowego lekkiego wymagane jest świadectwo kontroli 

jakości dostarczonej partii oleju opałowego lekkiego. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i Warunki Płatności 

1. Strony ustaliły cenę za 1 m3 oleju opałowego lekkiego na podstawie oferty na kwotę 

netto ……………zł + podatek VAT ……………% ……………zł tj. brutto 

………………zł (słownie cena brutto ……………zł). 

Średnia cena wyjściowa netto producentów 

(PKN Orlen i Grupa Lotos ) z dnia ……….. r. za 

1m3 oleju opałowego lekkiego 

……………… zł 

Stały upust/marża* Wykonawcy udzielony do 

zakupu i dostarczenia 1m3 oleju opałowego 

lekkiego (upust wartość ujemna, marża wartość 

dodatnia – podana kwotowo w PLN) 

……………… zł 

Cena ofertowa netto po udzielonym 

upuście/marży * wskazana przez Wykonawcę za 

1m3 oleju opałowego 

………………. zł 

Podatek VAT ……………….. zł 

Cena ofertowa brutto wskazana przez 

Wykonawcę za 1m3 oleju opałowego  
……………….. zł 

Cena brutto za całość zamówienia (cena brutto 

jednego m3 oleju opałowego x 40 m3)  
…………………. zł  

 

2. Cena przedmiotu niniejszej umowy zawiera całość kosztów dostawy wraz  

z transportem i zatankowaniem zbiorników Zamawiającego. 



 

 

 

 

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

opałowego lekkiego, określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu tylko i wyłącznie  

w przypadkach udokumentowanej zmiany ceny oleju opałowego lekkiego przez 

producentów. 

4. Strony ustalają, że w związku ze zmianami cen paliw, w czasie obowiązywania umowy 

Wykonawca przed każdą dostawą ustalać będzie cenę brutto zakupu i dostawy jednego 

m3 oleju opałowego lekkiego, kierując się aktualną średnią ceną netto jednego litra oleju 

opałowego lekkiego u producentów, obowiązującą w dniu złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia. 

 

Cena brutto 1 m3 oleju opałowego lekkiego obliczana będzie wg następującej formuły:  

CN +- R = CWN 

CWN + podatek VAT = CWB 

gdzie: 

-  CN – średnia arytmetyczna cen hurtowych netto za 1 m3 oleju opałowego lekkiego u 

producentów: PKN ORLEN i GRUPA LOTOS w dniu złożenia zamówienia: 

-   R  - Upust/marża udzielona przez Wykonawcę do zakupu i dostawy 1 m3 oleju 

opałowego lekkiego (upust/marża określone kwotowo – wartość niezmienna w okresie 

realizacji umowy) ……………………………………………  zł: 

-  CWN – cena Wykonawcy netto za jeden 1 m3 oleju opałowego lekkiego 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 1 m3 oleju opałowego lekkiego. 

5. Zapłata za zamówienia częściowe nastąpi po zrealizowaniu każdej dostawy na 

podstawie oryginału faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na następujące 

dane: 

Nabywca: 

 Miasto Stołeczne Warszawa, NIP: 525-22-48-481 pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa  

Odbiorca: 

Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa 



 

 

 

 

6. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę nastąpi w terminie do 21 dni od daty jej 

otrzymania przez Park Kultury w Powsinie. 

7. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie, której 

jest wystawiana. 

8. Za termin dostarczenia faktury uważa się dzień, w którym wpłynęła do sekretariatu 

Parku Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa. 

9. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 

VAT. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

12.  Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej. 

 

§ 4 

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 0,5 % kwoty 

brutto, określonej w § 1 ust 1 za każdy dzień opóźnienia. W przypadku 

opóźnienia trwającego ponad 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania umowy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi. Opóźnienie 

w terminie dostawy liczone będzie od daty przesłania zamówienia (faksem lub 

emailem). 

b) W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20 % 

kwoty brutto, o której mowa w § 1 ust 1. 

c) Za nienależyte wykonanie umowy – 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.5, 

Zamawiający uważał będzie za nienależyte wykonanie umowy i może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną.  



 

 

 

 

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

stwierdzonych pismem, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania 

umowy z winy Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi. 

4. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej straty. 

 

§ 5 

Zmiany I Odstąpienie Od Umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. 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. 

3. Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy na skutek 

niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach: tzn. zmiana ceny oleju opałowego 

lekkiego u producentów, zmiana przepisów z zastrzeżeniem § 1 ust.1. Wszelkie 

propozycje zmian należy udokumentować i uzgodnić z Zamawiającym przed podjęciem 

realizacji kolejnej dostawy. 

§ 6 

Przedstawiciele Stron 

1. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:  

a) ………  

2. Celem prawidłowej realizacji niniejszej Umowy Strony ustanawiają następujące osoby 

do kontaktów:  

a) ze strony Zamawiającego: ……………………….  

tel. ………………………………… e-mail: ………………………….  

b) ze strony Wykonawcy: ……… tel. ………….. e-mail:  

3. Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się z Wykonawcą pisemnie lub 

drogą elektroniczną:  

a) ze strony Zamawiającego: Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973 

Warszawa , pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@parkpowsin.pl , 



 

 

 

 

b) ze strony Wykonawcy:…………......................, pocztą elektroniczną na adres:  

4. Jeżeli Strony porozumiewają się pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

 

 

§ 7 

Postanowienia Końcowe 

1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy będą 

rozstrzygane polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w 

szczególności dane go identyfikujące w tym imię, nazwisko, przedmiot umowy i 

wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019 poz.1429). 

6. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. 

Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1], dla których Administratorem Danych jest Park 

Kultury w Powsinie, reprezentowane przez Dyrektora, a co za tym idzie nie wiąże się z 

dostępem do systemów informatycznych Parku Kultury w Powsinie. 

7. Integralną część Umowy stanowią: 

a) Załącznik nr 1 – Parametry oleju opałowego lekkiego, 

b) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 



 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                      Wykonawca 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

Parametry oleju opałowego lekkiego wymagane przez Zamawiającego 

 

PARAMETRY WARTOŚĆ  JEDNOSTKA 

Gęstość w temperaturze 15 oC nie wyższa niż  860 kg/m3 

Temperatura zapłonu nie niższa niż  56 oC 

Lepkość klimatyczna w temp. 20 oC nie większa niż  6,00 mm2/s 

Skład frakcyjny - do 250 oC destyluje nie więcej niż  65 %(V/V) 

Skład frakcyjny - do 350 oC destyluje nie mniej niż  85 %(V/V) 

Zawartość siarki nie więcej niż  0,10 %(m/m) 

Pozostałości po koksowaniu nie większa niż  0,30 %(m/m) 

Pozostałości po spopieleniu nie większa niż  0,01 %(m/m) 

Wartość opałowa nie mniejsza niż  42,6 MJ/kg 

Temperatura płynięcia nie wyższa niż  -20 oC 

Zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg 

 

 

 


