
Załącznik nr 4 

UMOWA SP3.272.2.2019 (wzór)    

NA DOSTAWĘ OLEJU GRZEWCZEGO 

W  dniu    .............  2019r. w Miastku pomiędzy    Szkoła Podstawową nr 3  im. Jana Pawła II 

reprezentowaną przez 

Dyrektora    - mgr Pawła Biernackiego   mającą swą siedzibę w Miastku przy ul. Wrzosowej 1, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", 

a 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą" w imieniu, którego działa: 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. Nr 19 , poz. 

177 ze zm. )została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę polegająca na dostarczeniu własnym 
transportem wraz z załadunkiem i rozładunkiem oleju grzewczego do kotłowni Szkoły Podstawowej nr 3   

im. Jana Pawła II w Miastku, woj. pomorskie. 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę określonego w §1 opału (oleju opałowego) 
o maksymalnej ilości 70.000 litrów na warunkach określonych w   specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i w złożonej ofercie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczanego oleju dostosowując je do 
faktycznego zapotrzebowania wynikającego z bieżącej pracy urządzeń grzewczych bez ponoszenia 
jakichkolwiek skutków prawnych.. 

§2. 

Ustala się następujący termin realizacji zamówienia - od 01.11.2019r. do 31.05.2020r. Dostawy częściowe (partie) 

realizowane przez cały okres trwania umowy z uruchomieniem dostawy w ciągu dwóch dni po zgłoszeniu przez 

Zamawiającego zapotrzebowania na jej zrealizowanie ( dostarczenia partii opału). 

§3. 
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, która pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Dokument ten 
stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§4. 
1. Z ramienia Zamawiającego osobą do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest 

Paweł Biernacki. 

2. Koordynatorem dostaw z ramienia Wykonawcy jest .............................................................  

§5. 
Wykonawca za wynagrodzeniem należnym za każdą zrealizowaną dostawę częściową (partię) określonym w 
oparciu o oceny jednostkowe zawarte w ofercie i z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy, zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia transportu do miejsca przeznaczenia (kotłownia gimnazjalna) wraz z załadunkiem i 

rozładunkiem. 

2) ponoszenia innych kosztów związanych z obsługą dostaw, o ile będzie to niezbędne w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

§6. 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. 



2. Za straty powstałe wskutek niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy  Zamawiający nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności. 

3. Straty poniesione przez Zamawiającego na skutek złej jakości dostarczonego oleju Zamawiający ma prawo 

zrekompensować potrącając z faktury wystawionej przez Wykonawcę stosowną kwotę. 

§7. 

1. Strony ustalają, że zgodnie z    warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz ofertą Wykonawcy, 

wybraną w trybie przetargu   nieograniczonego górna wartość wynagrodzenia jakie będzie przysługiwało 

Wykonawcy ustalono na kwotę .......................................... zł (brutto), słownie: ................................................. , 

która zawiera podatek VAT. 

2. Faktyczna wartość wynagrodzenia jakie będzie przysługiwało Wykonawcy będzie ustalona w oparciu o 

zrealizowane dostawy częściowe (partie) na podstawie następujących cen jednostkowych zawartych w 

ofercie: 

1) cena jednostkowa brutto ................. zł/l oleju 
2) cena jednostkowa netto .................... zł/l oleju 

3. ceny jednostkowe określone w ust.2 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

§8. 

1. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w §8. ust.2 będą podlegały indeksacji. 

2. Podstawą do indeksacji cen jednostkowych (zmiany „w górę" „w dół") będą zmiany cen oleju u tego 

samego producenta lub dystrybutora, u którego się zaopatruje Wykonawca, obliczone na podstawie 

procentowej różnicy w stosunku do ostatnich cen jednostkowych dostawy. 

3. Udokumentowaniem konieczności zmiany cen jednostkowych w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia będzie potwierdzony za zgodność z oryginałem rachunek lub cennik od stałego  
producenta lub dystrybutora oleju, u którego się zaopatruje Wykonawca, z którego będzie wynikała 
konieczność zmiany ceny. 

4. Każdorazowa zmiana cen jednostkowych wymagać będzie wprowadzenia zmian w treści umowy w tym 

zakresie. 

§9. 

1. Stronom przysługują kary umowne z następujących tytułów: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - każdej z wyszczególnionych dostaw częściowych 
(partii) - 500,00 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od wykonania dostawy- 10% wartości niezrealizowanej dostawy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia w wysokości 
10% wartości niezrealizowanej dostawy z zastrzeżeniem treści §2 ust.2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenie odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Kary umowne mogą przekroczyć wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy. 
5. Kary umowne za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający potrąci z faktur wystawianych przez 

Wykonawcę. 
6. Wykonawca nie ma prawa, bez zgody pisemnej Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikającej 

z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

§10. 

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie na podstawie faktur VAT wystawionych na 
każdą dostawę częściową (partię). 

2. Podstawą do wystawiania Faktur VAT jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Płatność należności za faktury przejściowe ustala się na 14 dni licząc od dnia złożenia faktury wraz z 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 
4. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr 

 ............................................................ w ...................................................  

5. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty odsetek za zwłokę 

w zapłacie w wysokości ustawowej. 



§11. 
1. Zmiana ustaleń umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, 
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

§12. 
1 . Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 
Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 

miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanych dostaw według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

§13. 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§14. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

§15. 
Załącznikami do umowy są: 

1) formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

§16. 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
Zamawiający                                                                                                                           Wykonawca



 


