
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt

U M O W Y nr ………………..  

zawarta w dniu ….............. 2011 roku w Wilczy
pomiędzy 
Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Wilczy,
z siedzibą w Wilczy ul. Karola Miarki 27, 44-189 Wilcza
NIP   9691347750, REGON 278138390
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa 

Łucja Suchara – Dyrektor 

a

…..................................................................................
z siedzibą w …............................................................
zarejestrowanym w ………………………………..
pod numerem ……………………….. posiadającym NIP ………………….

w imieniu i na rzecz którego działa

….............................................

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”.

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, przetargu 
nieograniczonego nr 3410/01/ZSP/2011 na „Sprzedaż i dostawę oleju opałowego” została 
zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
Sprzedaż  i  dostawę oleju  opałowego  do  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w Wilczy, 
zgodnie z opisem zamówienia z SIWZ ww. przetargu.

§ 2

1. Przedsięwzięcie obejmuje sukcesywną sprzedaż i dostawę oleju opałowego potrzebnego 
do ogrzewania budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wilczy.

-    olej powinien posiadać następujące parametry:
1) zawartość siarki: max 0,1%
2) lepkość w temperaturze 20 stopni C: nie więcej niż 6 mm2/sek
3) wartość opałowa: min 42.6 MJ/kg

2. Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczać  olej  opałowy lekki  w ilości  do  32.000 litrów 
łącznie,  do  zbiorników  Zamawiającego  zlokalizowanych  w  Zespole  Szkolno  – 
Przedszkolnym  w Wilczy  przy  ulicy  Karola  Miarki  27.  Wielkość  jednorazowej  dostawy 
będzie się kształtowała w przedziałach od 6000 litrów do 8000 litrów.



3. Wykonawca dostarczy zamówiony olej w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego 
przez Zamawiającego. Pierwsza dostawa oleju powinna być dostarczona przez Wykonawcę 
do 3 dni po podpisaniu umowy.
4. Przy każdej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości 
dostarczanego  oleju  oraz  dokument  stwierdzający  legalizację  urządzenia  pomiarowego 
zamontowanego w autocysternie. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego oleju opałowego i za
ewentualne szkody Zamawiającego wynikłe z tego tytułu.

6. W  przypadku  braku  świadectwa  jakości  dostarczonego  oleju  opałowego,  odbiór  nie 
zostanie dokonany, a to oznacza, iż umowa nie została wykonana w terminie.

§ 3

1. Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do 31 października 2012r.

2. Terminy wykonania umowy ustala się następująco:
w trzy dni od dnia podpisania umowy w ilości do 8.000 litrów, pozostała ilość w terminie 3 
dni od złożenia telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego.

3. Każdorazowa dostawa oleju opałowego będzie potwierdzona protokołem odbioru lub 
dowodem Wz, podpisanymi przez przedstawicieli obu stron. 

§ 4

1 Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 
w  §3  w  zakresie  określonym  w  §2  niniejszej  umowy,  ustalona jest  za  1  litra  oleju 
opałowego wraz z dostawą na kwotę:

netto  .............................  zł  (słownie:  ............  ..............................................złotych)

VAT .................................... zł (słownie: ........................................................... złotych) 

brutto …..........................zł (słownie: ........................................................... złotych)
    W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie 

zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie 
z ceną brutto podaną w ofercie cenowej.

2  Kwota wynagrodzenia  obejmuje  wykonanie  wszystkich  czynności  określonych  w  §2  
i  objętych  zakresem przedmiotu  umowy,  jak  również  koszt  innych  prac,  niezbędnych
dla  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  można  było  przewidzieć  na  etapie 
przygotowywania oferty.

3. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała  zmianom. Jedynie w przypadku zmian cen producenta cena oleju opałowego 
może ulec zmianie:

       - w przypadku wzrostu cen-o taki sam wskaźnik lub mniejszy, nigdy nie większy,
       - w przypadku obniżki cen-o taki sam wskaźnik lub większy, nigdy nie mniejszy.
4. Zmieniona ceny będzie obowiązywać od 1-go następnego miesiąca po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę.
5. Do wystawienia faktury będzie brana ilość oleju opałowego wg wskazań zalegalizowanego 

układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie.



6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany 
jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia 
faktury.

7. Wynagrodzenie za  wykonanie  przedmiotu  umowy  płatne  będzie,  na  podstawie  faktur 
wystawionych w oparciu o podpisany przez upoważnionego pracownika protokół odbioru, 
w ciągu 14 dni od daty przedłożenia (wpływu) faktury do siedziby Zamawiającego.

8. W przypadku  rozbieżności  pomiędzy  terminem płatności  wskazanym  w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

§ 5

1. W przypadku wystąpienia usterek lub wad przedmiotu Umowy, zgłoszonych na piśmie przez 
Zamawiającego przed terminem zapłaty, o którym mowa w § 4, Zamawiający ma prawo 
odmówić Wykonawcy zapłaty oraz żądać usunięcia wad. W takim wypadku wynagrodzenia 
zostanie zapłacone Wykonawcy po zakończeniu usuwania wad lub usterek. Usunięcie wad lub 
usterek potwierdzone zostanie w protokole. Dokonanie zapłaty zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu uznaje się za dokonane w terminie.

2. Fakt usunięcia usterek lub wad musi zostać potwierdzony dodatkowym protokołem odbioru.

§ 6

1.  Ze strony Zamawiającego  kontrolę  wykonania  postanowień  umowy sprawować  będzie 
upoważniony pracownik Zamawiającego.

2.  Ze strony Wykonawcy, kontrolę wykonania postanowień umowy sprawować będzie Pan 
………............

§ 7

3. Strony  ustalają,  że  w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy 
obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych:

a) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  w wysokości  5% wartości  brutto 
zamówienia,  gdy  Zamawiający  odstąpi  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy;

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto 
zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczający 
termin realizacji zamówienia określony w § 3 pkt 2 Umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 8

1. W razie  niewłaściwego  wykonania  przedmiotu  Umowy  stwierdzonego  w  protokóle 
odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.

2. Odstąpienie  od  umowy  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Strona 
odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.



§ 9

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509.

2.Wszelkie spory wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygać  będzie  sąd rzeczowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważnoności. 

§ 10

Niniejszą umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca


