
 

                                                                                                                            Załącznik nr 5 – wzór umowy  

 

Umowa na dostarczenie oleju opałowego   

 

Zawarta dnia …………………….r. w Samostrzelu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w 

Samostrzelu,  Samostrzel 9,  89 – 110 Sadki,  

reprezentowanym przez: 

1. dyrektora -  Małgorzatę Ciechanowską 

2. główną księgową –Aldoną Musiał 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a ………………………………………… z siedzibą w …………………………………. adres:…………………………… 

wpisaną do ……………………………….pod numerem……………………   NIP…………………..REGON…………. 

reprezentowanym przez : 

1. .………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………….. 

 
zwanym dalej  WYKONAWCĄ, 

w wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień 

publicznych(Tj. Dz.U.2015.2164) w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania  o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ”dostawa oleju opałowego do ZSP w Samostrzelu”, 

została zawarta umowa o następującej treści:.) w 

§§  1 

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych 

w maksymalnej wielkości 60 000litrów ( słownie : sześćdziesiąt tysięcy litrów) do kotłowni olejowej  w 

budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu. 

2.Zamawiający w oparciu o art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie prawa opcji, zgodnie z którym  

z szacunkowej ilości 60 000 litrów oleju opałowego gwarantowany zakup wyniesie 45 000 litrów 

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy litrów) natomiast pozostałą ilość tj. 15 000 litrów (słownie: piętnaście 

tysięcy litrów) Zamawiający zamówi  w zależności od zapotrzebowania  wynikającego  

z przebiegu  warunków atmosferycznych  panujących w okresie wykonywania zamówienia. 

3.W przypadku nieskorzystania z prawa opcji lub skorzystania w niepełnym zakresie, wykonawcy nie 

przysługują żadne  roszczenia. 



4. Dostawy  będą  odbywać się sukcesywnie, z częstotliwością  wynikającą z bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 

5.Dostarczony olej musi spełniać wymagania określone  Polską Normą PN-C-96024:2011, oraz 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007r.w sprawie wymagań jakościowych 

dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą 

stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.z 2007r. nr 4, poz.30). 

6.Minimalne warunki (zgodne z Polską Normą  PN-C-96024:2011) jakim musi odpowiadać 

dostarczany olej opałowy: 

wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg, 
zawartość siarki nie więcej niż 0,1 % (M/M), 
zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg, 
gęstość w temperaturze 15 stopni C nie większa niż 860 kg/m³, 
temperatura zapłonu powyżej 55 stopni C. 
 
7.Wykonawca oświadcza, że towar  oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszystkie  
normy stanowione przez prawo polskie. 
 
8.Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest posiadać ważną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. W przypadku, gdy 
ważność koncesji kończy się w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia nowej ważnej koncesji.  
 

      §  2 

1. Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze w godz. od 7:00 do 14:00. 

2. Rozliczenie każdorazowej dostawy odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście dostarczonego 

oleju ( według wskazania przepływomierza w temperaturze rzeczywistej). 

3. Przy każdej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości lub równoważny 
dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju, wystawione przez producenta lub 
jednostkę upoważnioną do wykonywania badań (np. akredytowane laboratorium producenta). 
 
4. Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji 
urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika 
zainstalowanego na pojeździe dostawczym.  
 
5. Za miejsce i datę dokonania dostawy uważa się siedzibę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych   

w Samostrzelu,  Samostrzel 9,  89 – 110 Sadki. 

6. Ustala się, że czas oczekiwania na dostawę oleju nie będzie przekraczał 48 godzin od złożenia 

zamówienia. 

7. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do wykonania zamówienia zastępczego na koszt Wykonawcy. 

 



§  3 

1.Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. 

 

§  4 

1. Wszelkie koszty związane z dostawą, tankowaniem do autocysterny Wykonawcy, transportem, 

należnymi opłatami  i podatkami  oraz rozładunkiem  do zbiorników  Zamawiającego wliczone są  

w cenę 1 litra oleju opałowego. 

2. Rozliczenie z Wykonawcą za realizację przedmiotu umowy następować będzie  sukcesywnie po 

każdej cząstkowej dostawie oleju opałowego na podstawie faktury wystawionej  przez Wykonawcę.  

Wartość  brutto dostarczonej części oleju opałowego wykazana w fakturze będzie określona 

każdorazowo w oparciu o hurtową cenę netto 1 l oleju opałowego obowiązującej  

u producenta/importera w dniu  dostawy, kwotę marży/upustu cenowego wskazanego w ust.3,ilość 

dostarczonego (zatankowanego) do zbiorników zamawiającego oleju opałowego wg wskazań 

urządzenia pomiarowego w temperaturze rzeczywistej i należną kwotę podatku VAT.  

3. Zaoferowana(y) przez Wykonawcę marża/upust określona(y) w ofercie wynoszący …………………...zł 

(słownie: ……………………………………………………………) dla 1l oleju opałowego jest wartością stałą i będzie 

miał zastosowanie przy wyliczeniu ceny netto 1 l oleju opałowego dostarczonego dla zamawiającego 

przez cały okres obowiązywania umowy. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i formularzem 

cenowym wynosi: ogółem  netto …………………………………zł. słownie : …………………………………………………… 

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

4. Za każdą dostawę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę stanowiącą  iloczyn 

rzeczywistej ilości dostarczonego oleju  i  ceny 1 litra  oleju opałowego obowiązującej u producenta 

/importera w dniu dostawy odpowiednio powiększonej o marżę/pomniejszonej o upust Wykonawcy 

określony w ust.3. Otrzymaną kwotę należy powiększyć o należny podatek VAT.  

5.Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za dostarczony olej opałowy przelewem na 

konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.  

 

§   5 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) wysokości  5 % wartości  dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za 

które odpowiada Wykonawcą, 

b) w wysokości 0,5 % wartości  dostawy, jeżeli Wykonawca  opóźnia się z terminową dostawą za każdy 

dzień opóźnienia. 

2.Zamawiający  obowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 



a) w wysokości 5 % wartości dostawy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający  

b) w wysokości 0,5 % wartości  dostawy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z  terminowym  odbiorem   

 towaru za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

 

      §   6 

 

1. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań za szkody wyrządzone swoim 

działaniem przewyższające kary umowne określone niniejszą umową. 

      §   7 

1.Zamawiający nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada następujący numer indentyfikacyjny   

558-13-81-714 

2.Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer 

indentyfikacyjny ……………………………… 

      § 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy  Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

      §  9 

1.Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wyniknąć z realizacji umowy 

strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia. 

2. Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy  dla 

siedziby Zamawiającego. 

      §  10 

Integralną część niniejszej umowy stanowi:  

1) specyfikacja istotnych warunków  zamówienia; 

2) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 11 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywać się w formie aneksów, sporządzonych na piśmie za 

zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności takich zmian. 

2.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści  oferty, 

które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do  przewidzenia w 

chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z  następujących sytuacji: 

a) zmiany terminu wykonania zamówienia, 



b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

c) zmiany podatku akcyzowego, 

d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

Na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu  

o zamówieniu. 

3. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. 

 

      §  12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 

jeden egzemplarz dla Zamawiającego  i  jeden dla Wykonawcy. 

       

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 

 


