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Załącznik nr 5 

UMOWA   Nr  /2017 - wzór 

 

zawarta w dniu ......................................... w Gromadce pomiędzy: 

Gmina Gromadka 

ul. Sikorskiego 9  

59-706 Gromadka 

zwaną  dalej „ zamawiającym”  reprezentowanym przez: 

1. Roberta Furmana – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromadce 

przy kontrasygnacie 

Krystyny Tesarskiej – Główny Księgowy 

 

a .................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez .................................................................................... 

NIP ....................................      zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w 

Gromadce w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019r. 

 

1.1 Szacunkowa ilość oleju w okresie obowiązywania umowy to około 130 000 litrów (jednorazowa 

dostawa max 10 000 litrów).  

 

1.2 Olej opałowy powinien posiadać następujące parametry:  

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,60 MJ/kg,  

- minimalna temperatura zapłonu 56°C,  

- zawartość siarki mniej niż 0,10%m/m,  

- temperatura płynięcia do -27°C,  

- gęstość w temperaturze 15°C max 860 kg/m³.  

 

1.2.1 Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami 

obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego.  

Adres dostawy oleju: 

- Szkoła Podstawowa w Gromadce, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19, 59-706 Gromadka. 

 

1.2.2 Wymagania stawiane Wykonawcy: 

- Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i 

ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych 

oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi 

niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z 

zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w 

wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości 

umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika, 

- każda dostawa oleju opałowego musi być potwierdzona atestem jakościowym, 

- dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 

15
o
C, autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji 

urządzenia pomiarowego, 
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- dostawa oleju opałowego odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb po uprzednim 

zgłoszeniu w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce 

dostawy w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego tj.7:00 – 

11:30, 

- czas realizacji dostawy max do 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, do momentu 

realizacji zamówienia, 

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

- Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 

15
o
C.  

 

2. Objęta umową ilość oleju opałowego stanowi wielkość maksymalną. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zakupu mniejszej ilości oleju, w zależności od zapotrzebowania. W takim przypadku 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 2 

1.Zamawiający stosownie do swoich potrzeb, w ramach ilości określonej w § 1 niniejszej umowy 

będzie składał każdorazowo, telefonicznie zamówienie – potwierdzone faksem, w którym określi ilość 

oleju opałowego lekkiego w danej dostawie oraz miejsce dostawy. 

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamówioną ilość oleju opałowego w 

terminie max. 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego. 

3.Ilość dostarczanego oleju opałowego zostanie każdorazowo potwierdzona przy odbiorze. 

4.Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny 

dostawy. 

§ 3 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że jakość dostarczanego paliwa odpowiada Polskim 

Normom przewidzianym dla oleju opałowego lekkiego PN-C–96024:2001. 

2. Do każdej partii towaru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot Umowy cenę podaną w ofercie Wykonawcy, 

stanowiącą załącznik do Umowy w wysokości: .......... zł brutto za litr oleju opałowego, w tym  VAT 

………………. 

 

2. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala 

się, w oparciu o cenę sprzedaży brutto 1 litra w chwili dostawy danej partii oleju opałowego, 

potwierdzonej wydrukiem ze strony internetowej producenta, pomniejszonego o stały upust 

udzielony w wysokości: …………zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą) i pomnożone przez 

rzeczywistą ilość dostarczonego oleju opałowego w danej dostawie.  
 

3.Strony ustalają, że wraz ze zmianą cen u producenta oleju opałowego, zarówno w górę, jaki w dół, 

Wykonawca zmienia cenę sprzedaży o dokładnie taką samą wartość. 

 

5.Przed dokonaniem zmiany ceny, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokonaną przez siebie 

kalkulację oraz cennik producenta, będący podstawą zmiany ceny. 

 

6. Wartość przedmiotu umowy na dzień jej zawarcia wynosi: brutto ..................................PLN, 

zgodnie ze złożoną ofertą (łączna wartość zamówienia, cena ofertowa) 

(słownie:............................................................................................................................ złotych) za 130 

000 litrów oleju opałowego. 

§ 5 

7. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie  ……..dni przelewem z konta 

Zamawiającego  na   rachunek Wykonawcy .................................................................................... na 

podstawie faktury VAT wystawionej po każdorazowym odbiorze dostawy. 

Fakturę należy wystawić na adres: 
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Nabywaca: 

Gmina Gromadka 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 

59-706 Gromadka 

NIP 612 16 36 272 

Odbiorca: 

Gmina Gromadka Szkoła Podstawowa w Gromadce 

Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19 

59-706 Gromadka.  

 

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

....................................      i jest upoważniony do wystawiania faktury VAT. 

 

9. Dniem dokonania terminowej zapłaty jest dzień dokonania polecenia przelewu. Zamawiający 

oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  612-16-36-272  i jest 

upoważniony do otrzymywania faktury VAT. Zamawiający uprawnia Wykonawcę do wystawiania 

faktury VAT bez żądania na nich podpisu Zamawiającego.  

 

§ 6 

1.Zamawiający ma prawo pobrania próbek dostarczanego paliwa, celem sprawdzenia jego jakości w 

momencie odbioru paliwa. 

2.Koszty przeprowadzonego badania ponosić będą Strony stosownie do jego wyników tj.: 

     a)w przypadku stwierdzenia, że paliwo odbiega jakością od oferowanego - koszt badania poniesie 

Wykonawca, a Zamawiający nie zapłaci za wadliwe paliwo. 

     b)w przypadku stwierdzenia, że olej opałowy nie odbiega jakością od oferowanego koszty badania 

próbki poniesie Zamawiający. 

3.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie badań pobranej próbki, że 

dostarczone paliwo odbiega od jakości oferowanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, 

Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Wykonawcę. 

4.Dodatkowe koszty związane z opróżnieniem zbiorników Zamawiającego z wadliwego paliwa oraz 

dostawą paliwa o właściwej jakości poniesie Wykonawca. 

 

§ 7 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, kary umowne:  

 

- w wysokości 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, ponad termin i godzinę uzgodnioną 

z Zamawiającym,  jeżeli olej opałowy nie zostanie dostarczony w terminie z powodu okoliczności, 

leżącej po stronie Wykonawcy. 

 

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 4 

ust. 6. 

 

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur/rachunku 

Wykonawcy. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

 

§ 8 

1.Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne 

wyłącznie w granicach unormowania art. 144 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579). 

2.Nie wymagają aneksu do Umowy zmiany ceny sprzedaży oleju opałowego wynikające ze zmiany 

cen u producenta oleju opałowego. 

3.Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie do niej nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
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§ 9 

1.Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym. 

2.W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie za część 

umowy wykonanej do daty odstąpienia od umowy. 

 

 

§ 10 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 
1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, cały zakres niniejszej umowy 

wykona siłami własnymi.  

 

część dostaw w zakresie ……………………………….……… objętych niniejszą umową zleci do 

realizacji podwykonawcom.  

w przypadku wykonania zadania siłami własnymi skreślić z umowy cały paragraf poniżej oraz kary 

umowne podwykonawstwa 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na dostawy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy 

w terminie 7 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub dostawy.  

4. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (zgodnie z ust. 1 i 2) 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy, w przypadkach niespełniania wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 3.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20.000,00 zł.  
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10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Zapisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na dostawy.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, 

lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy.  

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.  

 

§ 11 

1. Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy 

„Prawo zamówień publicznych”. 

 

2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność 

całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy 

zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie 

najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to 

także ewentualnych luk w umowie. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                              WYKONAWCA 

 


