
                                                ZAŁĄCZNIK  NR 4 
 

                     Umowa - wzór  
 
zawarta  w dniu ................................... 2011 roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy Zespołem 

Szkolno Przedszkolnym nr 6 w Wodzisławiu Śl., zwanym dalej "Zamawiającym", 

reprezentowanym przez:  

Dyrektora ZSP6    -    ………………………………  

z jednej strony, a 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

NIP  ........................................   REGON ................................ 

 zwanym dalej "Dostawcą" reprezentowanym przez  

................................................................................................................................................................ 

Na podstawie art. 39  ustawy dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  
Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.  ) strony zawierają  umowę o  
następującej treści: 

 

§ 1. 
 
  Przedmiotem umowy jest dostawa : 

1. 55.000 litrów oleju opałowego do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śl. ul. 
Młodzieżowa 47. 
Olej opałowy musi spełniać polskie normy i posiadać parametry : 
- wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg 
- zawartość wody max. 200 mg/kg 
- gęstość w temp. 15 stopni C max. 0,86 g/cm3 
- temperatura zapłonu powyżej 56 stopni C 
- zawartość siarki max. 0,1%m/m 
Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy każdej dostawie 
świadectwa jakości na dostarczony olej opałowy. 

§ 2  

 
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy  sukcesywnie  w ilości określonej przez 

Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne lub ustne  w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia 

telefonicznego przez cały okres grzewczy w 2012r. Przeciętna jednorazowa dostawa oleju 

opałowego to 7.000 litrów. Zgłoszenia zamówienia będą potwierdzane pisemnie w ciągu 7 

dni od zgłoszenia telefonicznego.  Miejsce odbioru oleju opałowego – Wodzisław Śl. ul. 

Młodzieżowa 47. 

2. Dostawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw gwarantujących nieprzerwaną pracę 

kotłowni  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania w całości zamówienia. 



 

§ 3.  
 
Dostawa towaru  nastąpi  transportem Dostawcy do siedziby Zamawiającego .                      
 

 

§ 4.  
 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem za dostarczony olej opałowy   Dostawcy  

 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.  
2. Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju opałowego jest 1 litr. Przyjęta jednostka 

stosowana będzie we wszystkich dokumentach związanych z niniejszą umową. Strony rozliczać 
się będą w następujący sposób :obowiązująca na dany dzień hurtowa cena brutto producenta 
jednego litra oleju opałowego w dniu dostawy, po zaokrągleniu do drugiego miejsca po 
przecinku + wskaźnik kalkulacji ceny brutto do jednego litra zakupionego produktu. 

3. Cena przedmiotu umowy wynosi : 
a/ wartość brutto umowy w dniu jej podpisania łącznie za 55.000 litrów wynosi : 
    netto ………….zł + ………………23% VAT tj. = cena brutto za realizację całości         
    zamówienia …………………….zł 
    (słownie :  ……………………………………………………………………..zł) 
 b/ cena hurtowa brutto producenta za 1 litr oleju opałowego (nazwa producenta) ……… 
    …………………………………z dnia …………….wynosi …………….zł brutto/1litr 
    (słownie : ……………………………………………………………………… zł) 
c/ wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy wynosi ………….zł za 1 litr oleju 
    ( słownie : ……………………………………………………………………….zł) 
d/ cena sprzedaży brutto za 1 litr oleju opałowego w dniu podpisania umowy (cena hurtowa  
    brutto producenta za  1 litr + wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy) wynosi :  
    ……………………..zł brutto/1 litr 
    (słownie : ……………………………………………………………………….zł) 

4. Wielkość wskaźnika kalkulacji ceny Wykonawcy jest stała i nie może ulec zmianie w trakcie 
trwania umowy. 

5. Zmiana ceny sprzedaży oleju opałowego nastąpi wyłącznie w przypadku zmian cen przez 
producenta lub akcyzy ustalonej przez organy państwowe w danym dniu, lub też w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT. 

6. W przypadku zmiany ceny hurtowej brutto lub akcyzy oleju opałowego przez producenta, nowa 
cena sprzedaży brutto będzie obliczana w następujący sposób : 
C= A+B 
A- nowa cena hurtowa brutto producenta obliczona na podstawie ceny podanej na stronie 

internetowej producenta w dniu dostawy zamówienia przez Zamawiającego za 1 litr 
pozaokrąglaniu do drugiego miejsca po przecinku 

B- wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy /stały/ 
C- nowa cena sprzedaży brutto Wykonawcy 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena oleju opałowego będzie naliczana odpowiednio 
według nowej stawki. 

8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu  lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany /art. 144 ust. 1 pzp/. Zmiana umowy dokonana 
z naruszeniem art. 144 ust. 1 podlega unieważnieniu /art. 144 ust.2 pzp/. 

 



§ 5. 

 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:  

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne : 

 1.1. W wysokości 10% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę   

            z powodu  okoliczności za które odpowiada Dostawca,  

 1.2. W wysokości 10% wartości jednorazowej dostawy za nie dostarczone w terminie 

            towary, za  każdy  dzień  zwłoki w ich dostarczeniu . 

 1.3. W wysokości 5% wartości jednorazowej dostawy za dostarczanie towaru niezgodnego 

            z ofertą.  

  1.4 Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości  0,5% wartości 

          umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z  

     wynagrodzenia brutto. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne:  

  3.1 w wysokości 10% wartości dostawy w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy  

           z powodu  okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,  

4. W wypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą za dostawę,  Dostawca ma prawo naliczenia 

     odsetek w wysokości ustawowej.  

5. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań uzupełniających przewyższających kary  

      umowne na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

 

 § 6. 
 
1. Z zastrzeżeniem § 6 pkt 2 każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-

to dniowego wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez drugą stronę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia  w przypadku gdy 

Dostawca trzykrotnie dostarczy towar   niezgodny z ofertą .  

§ 7. 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4  

w przypadku zmniejszenia ilości dostawy wymienionej w § 1  niniejszej umowy.  

2. Zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem pkt. 1 i § 4. 

 

 



§ 8. 

 
1. W  zakresie nie unormowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu  

      cywilnego i prawo zamówień publicznych   

2.   Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów, które mogą powstać na tle niniejszej  umowy jest 

       sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego    

 

§ 9. 
 
Umowa niniejsza obowiązuje od 02.01.2012r. do dnia zrealizowania przez Dostawcę całości 

przedmiotu dostawy jednak nie później niż do 31.12.2012r.  

 
§  10.  

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

 
 
Zamawiający :                                                                                               Dostawca:  

 
 


