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                                                         Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór umowy  

UMOWA  nr ……………………..       

w sprawie zamówienia publicznego                                                

zawarta w dniu ……………… r. w Grodźcu 

pomiędzy: ……………………. z siedzibą w 62-580 Grodziec przy ul. …………………….,  

NIP: ……………….., REGON: ……………., zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez:  

 

……………………… – …………………………………….  

przy kontrasygnacie …………………………… – …………………………………….   

 

a: 

........................................................ z siedzibą w ..................... przy ul. ........................... ,  

NIP ...................., REGON ...................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...................... zwanym 

w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 

………………………… - ……………………… 

 

wyłonionym w wyniku wyboru oferty na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia polegającego na sukcesywnej dostawie 

oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych w roku 2018 na rzecz 

Zamawiającego na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie. 

2. Miejsce dostawy oleju opałowego lekkiego opisanego wyżej: 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

3. Łączne szacunkowe zapotrzebowania (zamówienie podstawowe + opcja) na dostawę oleju 

opałowego wynosi …………. l w okresie trwania umowy. 

4. Uruchomienie opcji uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego. 

5. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.   

 § 2 

1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 

roku do 31 grudnia 2018 roku. 

2. Umowa zostaje zrealizowana (wygasa) z chwilą upływu jej terminu realizacji określonego 

powyżej, bądź z chwilą wykorzystania kwoty na jaką została zawarta. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w oparciu 

o ceny sprzedaży w chwili dostawy danej partii oleju opałowego, pomniejszone lub powiększone 

o stały % wskaźnik (upustu lub marży)* udzielony w wysokości …… zgodnie ze złożoną ofertą 
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oraz ilości dostarczonego oleju opałowego w danej dostawie. Upust lub marża udzielony będzie od 

ceny netto. 

*niepotrzebne skreślić 

2. Wartość należnego wykonawcy wynagrodzenia umownego za całość realizacji przedmiotu 

umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: …………….. złotych (słownie: …………………..). 

3. Ostateczne rozliczenie oleju opałowego odbywać się będzie w oparciu o iloczyn ceny jednostkowej 

sprzedaży netto obowiązującej w chwili dostawy poszczególnej partii oleju opałowego 

potwierdzonej wydrukiem ze strony internetowej producenta oleju opałowego pomniejszonej lub 

powiększonej o wskaźnik zaoferowany przez Wykonawcę oraz ilości dostarczonego oleju 

powiększony o należny podatek VAT. 

4. Fakturowanie będzie odrębnie za każdą dostawę na podstawie potwierdzenia dostawy w formie 

tzw. dokumentu odbioru paliwa podpisanego przez Zamawiającego. 

5. Termin płatności faktur ………dni, liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

 

6. Do każdej faktury należy załączyć wydruk ze strony internetowej producenta z wysokością ceny 

hurtowej oleju opałowego na cele grzewcze, aktualnej na dzień dostawy, świadectwo jakości 

wydane przez producenta dla danej partii oleju opałowego. 

7. Podstawę do płatności stanowi prawidłowo wystawiona i  dostarczona przez Wykonawcę faktura 

oraz zapłata należności podwykonawcom przez Wykonawcę. 

8. Zmiana ceny jednostkowej oleju opałowego z przyczyn określonych wyżej nie wymaga zmiany 

umowy. 

9. Dostawa oleju będzie odbywać się sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na 

zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe pracownika Zamawiającego w ciągu 72 godzin od 

zgłoszenia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 

10. Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego lekkiego oraz wszelkie niezbędne czynności 

związane z transportem i napełnianiem zbiorników znajdujących się w lokalizacjach wskazanych w 

§ 1 ust. 2. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć 

w cenie ofertowej. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do przedkładania certyfikatu 

jakości oleju opałowego. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez wymaganego certyfikatu, 

Zamawiającemu (odbiorcom) przysługuje prawo odmowy przyjęcia oleju opałowego. Ewentualne 

szkody powstałe z tego tytułu będą obciążały wykonawcę. Przedmiot zamówienia wykonawca 

dostarczać będzie własnym transportem, tj. zaplombowaną autocysterną wyposażoną w urządzenia 

wydawcze – pompy oraz drukarki – posiadające ważne cechy legalizacyjne, tj. instalację 

pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych wskazującą dokładną ilość wydanego oleju 

opałowego w temperaturze referencyjnej +15o C. 

11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdym tankowaniu wydruk ze strony Producenta 

podpisany i potwierdzony za zgodność z oryginałem obowiązującej ceny na dzień tankowania, jak 

również wydruk z urządzenia pomiarowego cysterny podczas tankowania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowną koncesję, uprawniającą go do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. 

13. Zamawiającemu służy prawo dokonania kontrolnego sprawdzenia jakości oleju opałowego 

w podanych atestach. Koszty przeprowadzenia prób ponosi Zamawiający. W razie stwierdzenia 
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odstępstw od norm jakościowych koszty przeprowadzenia prób ponosi wykonawca. 

14. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń grzewczych spowodowanych złą jakością 

dostarczonego oleju opałowego Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia awarii oraz 

kosztami poniesionych strat w wyniku awarii. 

15. Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia budynków podczas 

dostawy i pokrywa koszty ich usunięcia, jeżeli uszkodzenia te powstaną z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

16. Wykonawca oświadcza, że znane są mu zasady i warunki oraz przepisy bhp dotyczące transportu, 

dostaw i wydawania paliw oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. 

§ 4 

Dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, tj. 

cena brutto za 1 litr ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego 

lub ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT. 

§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku przekroczenia terminu realizacji dostawy ponad termin wskazany w § 3 ust. 8 

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia. 

3. W razie zmiany ceny oleju opałowego w okresie opóźnienia na niekorzyść Zamawiającego do 

rozliczeń przyjmuje się cenę ostatnio stosowaną. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych z 

przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia brutto (z bieżącej faktury), na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę.  

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

1) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub likwidację Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny 

 i przerwa trwa dużej niż dwa dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację zamówienia z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność 

i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni, 

4) w przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wiadomości o postępowaniu 

Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na straty, 

5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ust. 1 Prawa 

Zamówień Publicznych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku: likwidacji, zamknięcia, zmiany sposobu 

grzewczego – budynków, obiektów, do których dokonywana jest dostawa oleju opałowego na cele 
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grzewcze będącym przedmiotem umowy, a Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia tych 

okoliczności nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych wobec zamawiającego. 

§ 8 

W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania 

części umowy. 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11 

Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 12 

Sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy, podlegają rozpatrzeniu 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Zamawiający:                                                                                  Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


