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(WZÓR) 

UMOWA NR ....... /2017 

zawarta dnia ................. 2017 r. w Pobiedziskach pomiędzy: 

Gminą Pobiedziska 

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
ul. Gajowa 22 
NIP 777 309 44 78 

tel. 61 815 34 45 

reprezentowanym przez: 

1. Hannę Sosińską– p.o. Dyrektora 

 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

z siedzibą w                                 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................................................................ 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowania o 

zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Dostawa lekkiego oleju 

opałowego w ilości 30 000 litrów dla Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Gajowej 22 w 

Pobiedziskach Letnisku” zgodnie z przyjętą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami określonymi w 

Ustawie z dnia 4 czerwca 1997 r. Prawo Energetyczne, nr ……z dnia ............……………….. 

3. Wykonawca, oświadcza, że dostarczany przez niego olej opałowy będzie posiadał parametry techniczne 

zgodne z przyjętą ofertą. 

4. Wykonawca wykona zadanie w oparciu o własne materiały i narzędzia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i rozładunku przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w § 1 ust. 1, do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Gajowa 22, 62-010 Pobiedziska. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

§ 2. 

 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w formie zamówień składanych przez Zamawiającego 

doręczonych do Wykonawcy faxem na nr ............................ lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .. 

2. Zapotrzebowanie Wykonawca będzie realizował w terminie do …….. godzin licząc od dnia otrzymania 

zamówienia za pomocą faxu. 

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest dowód 

wydania zawierający co najmniej: miejsce, termin i ilości rozładunku oleju opałowego w temperaturze 

wyładunku oraz w temperaturze 15
o
C według wskazań z licznika na samochodzie Wykonawcy, podpisany 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Reklamacje co do ilości dostarczonego oleju opałowego, będącego przedmiotem zamówienia odbywać się 

będą w dniu dostawy u kierowcy dostawy jednorazowej. 

5. Wraz z dostawą oleju opałowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo (aktualny certyfikat)  

jakości producenta oleju opałowego potwierdzający parametry oleju opałowego. 

6. Strony zawierają umowę na czas określony od dnia ……………2017 r. do dnia 29.12.2017 r. 
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§ 3. 

 

1. Zamawiający za dostarczony przedmiot zamówienia zapłaci cenę zgodnie z ofertą przetargową: 

Lp. 

Nazwa 

produktu 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 000 

litrów (PLN) 

Podatek vat 

za 1 000 

litrów (PLN)  

Cena 

jednostkowa 

brutto za            

1 000litrów 

(PLN) 

Ilość 

zamawianych 

jednostek 

Cena za całość 

zamówienia 

(PLN)  

1 2 3 4=2+3 5 6=4x5 

1 
Olej 

opalowy 
   30 

 

2. Wynagrodzenie (Cena za całość zamówienia) określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem maksymalnym. 

3. Strony przyjmują, że należności Wykonawcy mogą ulec zmianie w przypadku gdy zmianie ulegnie urzędowa 

stawka podatku VAT. 

4. Strony przyjmują, że należności Wykonawcy będą ulegać zmienia w przypadku zmiany cena hurtowej netto 

producenta oleju opałowego. 

5. Zmiana ceny netto oleju opałowego (podwyżka lub obniżka), o której mowa w ust. 3 będzie stanowiła różnica 

między ceną hurtową netto producenta oleju opałowego w dniu dostawy z cennika producenta dostępnego 

pod adresem  www………… zawierającego cenę hurtową netto oferowanego oleju opałowego, u którego 

zaopatruje się Wykonawca i od którego będzie dostarczany lekki olej opałowy, a ceną hurtową netto 

producenta oleju opałowego w dniu 29.11.2016 r., która wynosi ……….. zł za 1 000 litrów netto podaną w 

ofercie Wykonawcy. 

6. Wartość zmiana ceny netto za 1 000 litrów oleju opałowego, o której mowa w ust. 5 nie może być wyższa niż 

różnica między ceną hurtową netto producenta oleju opałowego w dniu dostawy, a ceną hurtową netto 

producenta oleju opałowego w dniu 29.11.2016 r. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 5, będzie obliczana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i 

Zamawiającego na podstawie aktualnego cennika producenta, u którego zaopatruje się Wykonawca i od 

którego będzie dostarczany lekki olej opałowy na podstawie cennika znajdującego się pod adresem strony 

internetowej, którą Wykonawca wskazał w ofercie. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu dostaw wraz ze zmniejszeniem 

wynagrodzenia, w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych 

z winy Zamawiającego lub Wykonawcy (np. ze względu na panujące warunki atmosferyczne), a Wykonawca 

nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. 

 

§ 4. 

 

1. Rozliczenie wykonania zadania następować będzie za każdą dostarczoną ilość przedmiotu zamówienia na 

podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury. 

2. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi przelewem w terminie 

do 14 dni od dnia jej zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Termin zapłaty stanowi dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie dokument potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia oraz 

zatwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy dowód wydania, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia jej doręczenia 

przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 5. 
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1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: 

2. wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: 

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych dostaw. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o 

których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych dostaw. 

5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i 

poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu. 

 

§ 6. 

 

Podstawą sprawdzenia jakości i parametrów dostarczonego oleju opałowego przez Zamawiającego będzie 

dostarczone przy każdej dostawie przez Wykonawcę świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

 

§ 7. 

 

1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,8 % wartości całej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku  zaistnienia 

następujących okoliczności: 

a) Trzykrotne opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, 

b) jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy rozumiana jako okres przekraczający dwa dni od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego, 

c) trzykrotna reklamacja dostarczanych przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z uwagi na złą jakość lub 

braki ilościowe, 

z prawem do naliczania kar umownych o których mowa w ust. 3 

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub 

niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości umowy określonej                                                              

w § 3 ust. 1.  

4. W przypadku niezrealizowania w terminie dostawy przez Wykonawcę Zamawiający może odmówić jej 

przyjęcia. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym a także w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

7. W przypadku dostarczenia towaru z wadami: 

a) jakościowymi – Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od wad; 

b) ilościowymi - dostarczenia towaru, który jest niezgodny ze złożonym na zapotrzebowaniu asortymentem i 

ilością – Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy; 

c) jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania Zamawiający postawi go do 

dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie drogę elektroniczną o stwierdzonych wadach oraz 

potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. 

8. Podstawą reklamacji jest sporządzenie stosownego Protokołu reklamacyjnego przez Zamawiającego. 

9. W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od 

chwili sporządzenia Protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad bez prawa żądania 

dodatkowych opłat z tego tytułu w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 
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a) Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, w 

szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdanie poprzedzające nie narusza 

uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy, 

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z 

umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji usługi określonych w niniejszej 

umowie albo narusza opisane obowiązki stron, Zamawiający wezwie Wykonawcę  do zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić. 

 

§ 8 

 

1. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, jak również w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę oraz w 

przypadkach określonych w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji jednorazowego zamówienia, o którym w § 2 

ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 0,5% wartości realizowanego jednorazowego zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych 

kar umownych. 

5. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 9. 

 

Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje 

roszczenia do Zamawiającego. 

 

§ 10. 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile 

ustawa Prawo zamówień  publicznych nie stanowi inaczej. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom 

powszechnym w Poznaniu, właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

 

 

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

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

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA: 

 


