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           UMOWA NR 3410/02/2016 
 
zawarta w dniu  ....................................... 2016 roku pomiędzy  
Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Osieku  
NIP: 866 16 14 192 REGON: 292831648 
reprezentowanym przez: 
 - Dyrektora – Małgorzatę Kunowską 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
firmą ......................................................................................................................................... 

z siedzibą w …………………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………... REGON: ……………………………. 

reprezentowaną przez .............................................................................................................. 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”. 

 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 
na: „Dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku” oraz wybranej oferty 
będącej integralną częścią umowy, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę oleju opałowego  
do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku o parametrach zgodnych z PN-C-
96024;2011 oraz z załącznikiem do formularza ofertowego złożonym przez Dostawcę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju opałowego dla 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku”. 

2. Na przedmiot umowy, określony w § 1, składają się sukcesywne dostawy oleju 
opałowego w ilości planowanej około 90 000 litr. 

3. Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowy i będzie dostosowana do 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją + 20% ilości zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia 
oraz wyładunek. 

§ 2. 
 

Umowę zawiera się na okres od dnia 25 września 2016 roku do 15 kwietnia 2017 r.  
 

 
§ 3. 



Strony ustalają następujące warunki dostaw: 
 

1. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie  
z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym drogą elektroniczną -  
e-mailem lub faksem. 

2. Zamówienia będą przekazywane e-mailem na adres ………………….……… lub faksem 
na numer ……………………………….. Dostawca zapewnia, iż będzie on dostępny 
przez całą dobę. Do biegu terminu nie wlicza się dnia zgłoszenia. 

3. Dostawca każdorazowo potwierdza pisemnie otrzymanie zamówienia z datą i godziną 
dostawy. 

4. Dostawy realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 2 dni (dwa dni) od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania zawierającego ilość oleju i miejsce 
jego dostarczenia. 

5. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ppkt 4, 
Dostawca upoważnia Zamawiającego do wykonania zamówienia zastępczego u innego 
handlowca po cenach detalicznych obowiązujących w danym dniu na koszt Dostawcy. 

6. Pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w ilości nie mniejszej niż 18 000 litr. 
7. Potwierdzeniem przyjęcia zamówionej partii oleju opałowego będzie wystawiony przez 

Dostawcę a potwierdzony podpisem Zamawiającego dokument wydania – WZ. 
8. Dostawy będą wykonywane w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz. od 

7:00 do 15:00. Jeżeli termin upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy to dostawa może 
zostać zrealizowana w tym dniu (w godzinach odpowiadających Dostawcy)  
lub w dniu kolejnym (jeżeli Zamawiający dopuści taką możliwość) po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym terminu dostawy. 

9. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia aktualnego świadectwa jakości oleju 
opałowego przy każdej dostawie. 

10. Dostawca zobowiązuje się dołączać do każdej dostawy aktualną na dzień dostawy cenę 
producenta ogłoszoną na stronie internetowej, poświadczoną za zgodność  
z oryginałem. 

11. Przyjęcie paliwa będzie następować według wskazań zalegalizowanego urządzenia 
pomiarowego przy autocysternie w ilościach rzeczywistych bez uwzględniania jego 
temperatury. 

12. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny  
o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie,  
z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo ręcznego pobrania próbek dostarczonego oleju 
wprost  z Autocysterny w obecności kierowcy Dostawcy zgodnie z normą PN-EN ISO 
3170, oceny wzrokowej przez Zamawiającego a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, 
co do jakości dostarczonego paliwa ma prawo odmowy odbioru tej dostawy oraz 
przekazania próbek do badania przez jednostkę badawczą posiadającą odpowiednią 
akredytację PCA. 

14. W przypadku stwierdzenia przez laboratorium badawcze parametrów oleju opałowego 
innych niż wynika z PN-C-96024;2011 lub parametrów niemieszczących się  
w dopuszczalnych granicach odchyleń, koszty badania pokrywa Dostawca. Dodatkowo 
Dostawca obciążony zostanie kosztami usuwania awarii urządzeń, (jeżeli taka nastąpi 
z winy złych parametrów jakościowych oleju opałowego) lub kosztami wymiany tych 
urządzeń w przypadku ich zniszczenia. 



15. Olej opałowy lekki, który nie będzie odpowiadał stawianym w SIWZ wymaganiom 
jakościowym podlegał będzie zwrotowi z żądaniem wymiany na właściwy – spełniający 
wymagania jakościowe na koszt Dostawcy. 

16. Podstawą do obciążenia Dostawcy kosztami będzie każdorazowo protokół z pobrania 
próbek, orzeczenie laboratorium badawczego, oględzin, naprawy lub wymiany urządzeń. 

17. Zamawiający zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, każdorazowo w dniu odbioru 
paliwa. 

18. Jeżeli w/w oświadczenia będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, 
Zamawiający jest zobowiązany do przesłania dostawcy wykazu osób upoważnionych do 
składania tych oświadczeń. 

 
§ 4. 

 
1. Dostawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości dostarczonego oleju 

opałowego i ceny za 1 litr w kwocie brutto wyrażonej w walucie polskiej wynoszącej: 

............................................................................................................... zł za 1 litr 

słownie:...............................................................................................................zł). Cena 

jednostkowa zawiera należny podatek VAT ….…% w kwocie wynoszącej: 

........................ zł. (słownie: ………………………………..…………………………) 

2. Cena pierwszej dostawy nie może ulec zmianie w stosunku do ceny oferowanej przez 
Dostawcę w procedurze przetargowej. 

3. Wskazana w pkt 1 cena może ulec zmianie w kolejnych dostawach w przypadku, gdy  
w czasie trwania umowy nastąpi zmiana poziomu cen hurtowych u producenta paliw 
(niezależna od Dostawcy). Strony dokonują indeksacji ceny za jeden litr według wzoru: 
CLD = CHD – (CHO – CO) 
Gdzie:  
CLD – jest ceną za jeden litr oleju opałowego w dniu dostawy, 
CHD – jest ceną hurtową za jeden litr oleju opałowego w dniu dostawy, 
CHO - jest ceną hurtową za jeden litr oleju opałowego z dnia złożenia oferty, 
CO    - jest ceną ofertową za jeden litr oleju opałowego. 

4. Indeksacja ceny będzie dokonywana automatycznie po zmianie ceny hurtowej oleju 
opałowego odpowiednio do złożonej oferty i do ceny aktualnej ogłoszonej na stronie 
internetowej producenta w dniu rzeczywistej dostawy. 

5. Indeksacja cen, dokonywana w sposób wskazany w pkt. 3 nie wymaga pisemnego 
stosowania aneksów do umowy 

6. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo udokumentować wysokość ceny hurtowej 
producenta w dniu rzeczywistej dostawy dołączając do dokumentu dostawy wydruk  
ze strony internetowej producenta z zastosowaną ceną. 

7. W przypadku dokonania indeksacji ceny Dostawca zobowiązuje się dołączyć  
do każdej faktury sposób obliczenia zmiany ceny według podanego w pkt. 3 wzoru.  

8. W cenie oleju określonej w punkcie 1 zawierają się wszelkie koszty związane z jego 
zakupem, opodatkowaniem, transportem i rozładunkiem. 



9. Dostawa i rozliczenie będzie odbywało się w temperaturze rzeczywistej. 
 

§ 6. 
 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej opałowy nastąpi, na podstawie faktur za 
dostarczone i odebrane partie dostaw. Zamawiający otrzyma faktury w formie papierowej. 

2. Podstawą do wystawienia faktur będzie dokument potwierdzający odbiór poszczególnych 
partii dostaw podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 

3. Należność za dostawę oparta na wystawionej fakturze (i sposobie indeksacji  
w przypadku zmiany ceny), zostanie zapłacona przelewem na konto Dostawcy: 
...........................................................................................................................................                 

        w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 
4. Fakturę należy wystawić na: 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 
ul. Wolności 24a 
28-221 Osiek 
NIP 866-16-14-192 

5. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkował będzie wstrzymaniem 
zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. W takim przypadku termin zapłaty będzie 
się liczył od dnia dostarczenia do sekretariatu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 
wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 
 

§ 7. 
 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują 
się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5% wartości netto zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  
z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, 

b) w wysokości 0,1% wartości netto zamawianej partii w przypadku nie dostarczenia  
w terminie oleju opałowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) z tytułu dostarczenia oleju opałowego o wskaźnikach odbiegających od parametrów 
określonych w § 1 ust.1 umowy w wysokości 5% wartości netto dostawy, 

d) w przypadku dostarczenia oleju opałowego o wskaźnikach odbiegających  
od parametrów określonych w § 1 ust.1 umowy Dostawca zobowiązuje się  
do wymiany tej partii oleju, 

e) w przypadku uszkodzenia urządzeń grzewczych Zamawiającego na skutek dostarczenia 
oleju opałowego o wskaźnikach odbiegających od parametrów określonych w § 1 
ust.1 umowy Dostawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany tych urządzeń. 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wartości netto zamówienia 
w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności,  
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa  
w § 8 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 



 
§ 8. 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany 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. 

2. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy. 

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

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Dostawca nie rozpoczął 
realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 
§ 9. 

 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11. 
 
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 
zobowiązują się rozstrzygać polubownie a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.  
 

§ 12. 
 

Umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający a jeden Dostawca. 
 
ZAMAWIAJĄCY:       DOSTAWCA: 
 
 
 
 


