
 
  Załącznik nr 6 

 

UMOWA NR …………………… 

zawarta w dniu ...........................,pomiędzy 

Szkołą Podstawową im. A. Mickiewicza w Borowej reprezentowaną przez: 
Kazimiera Smoleń – Dyrektor Szkoły 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
a 

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

reprezentowany przez:  

   

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

  § 1 
1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do 

wykonania zamówienie pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych 
w budynkach Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej w sezonie 
grzewczym 2017/2018.”. 

2. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024  
i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, 
w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1547); 
w tym: 

 lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC nie większa niż 6 mm2/s, 

 wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg. 

3. W oparciu o dotychczasowe zużycie, ilość zamawianego oleju opałowego na sezon 
grzewczy 2017/2018 wynosi 50 000 l. 

4. Jednorazowe zamówienie oleju będzie wynosiło około 5 000 – 10 000 l, a dostawy do 
poszczególnych budynków będą łączone. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw do 
20%, w zależności od warunków atmosferycznych w okresie grzewczym. Wykonawcy nie 
przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

6. Obiekty, do których zamawiany będzie olej wyposażone są w kotłownie olejowe o 
następującej pojemności: budynek Szkoły Podstawowej – 6,4 m3, budynek starej szkoły – 
2,2 m3, budynek siedziby szkoły w Pławie –  4,5 m3.  

7. Dokumentem potwierdzającym wymagane parametry będzie świadectwo jakości oleju 
opałowego przedkładane każdorazowo przy dostawie opału. 

8. Dostawa odbywać się będzie specjalistyczną cysterną samochodową z pomiarem 
(licznikiem paliwa) przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. 

9. Dostarczane ilości oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze referencyjnej 15oC. 

§ 2 
Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r. 

§ 3 
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1. Cena ofertowa sprzedaży brutto za 1 litr wynosi ………………………… zł/litr (słownie 
zł:……………………………………………......................................................).; w tym podatek 
VAT…. % w kwocie …………………………. zł/litr oraz kwota netto  
w wysokości………………………. zł/litr. 

2. Wskaźnik kalkulacji ceny netto Wykonawcy wynosi……………. zł/litr (słownie zł:………..….). 

3. Wielkość wskaźnika kalkulacji ceny Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 jest stała i nie 
może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

4. Zmiana ceny sprzedaży netto za 1 litr oleju opałowego wymienionej w ust. 1 może nastąpić 
jedynie w przypadku zmian ceny hurtowej netto producenta, o której mowa  
w ust. 2 lub akcyzy ustalonej przez organy państwowe w danym dniu. 

5. W przypadku zmiany ceny hurtowej netto producenta nowa cena sprzedaży netto liczona 
będzie w następujący sposób: 

B = A + C; gdzie: 

A – nowa cena hurtowa netto producenta obliczona na podstawie ceny podanej na stronie 
internetowej producenta w dniu dostawy zamówienia przez Wykonawcę za 1 litr  
po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku 

C – wskaźnik kalkulacji ceny netto Wykonawcy w zł/litr określony w ust. 3 

B – nowa cena sprzedaży netto Wykonawcy zł/litr 

6. Załącznikiem do każdej dostawy będzie świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego 
potwierdzające wymagane parametry. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z faktury wystawionej  
po potwierdzeniu dostawy protokołem odbioru u Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest 
dostosować ją do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

§ 4 
1. Osobą odpowiedzialną za składanie zamówień oraz do przyjmowania i potwierdzenia 

dostawy ze strony Zamawiającego jest Pani ………………………………………………………. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni  
od daty złożonego telefonicznie zamówienia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 
opałowego, wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym  
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 43 z późn. zm.) każdorazowo przy zakupie oleju 
opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju 
opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas 
Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania 
tych oświadczeń. 

§ 5 
1. Po wydaniu towaru Wykonawca każdorazowo wystawia dowód jego wydania osobno  

na poszczególne obiekty, do których dostarczany będzie olej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania wpłat przelewem w terminie zawartym  
w ofercie tj. w terminie …….. dni od dnia otrzymania faktur, osobno na każdy obiekt 
dostawy, przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.  

3. Do każdej partii dostarczonego oleju opałowego należy dołączyć świadectwo jakości. 

4. W przypadku stwierdzenia wad oleju opałowego lub niezgodności dostawy z parametrami 
określonymi w ofercie, Zamawiający nie odbierze dostawy. 

5. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio  
po odbiorze przedmiotu zamówienia u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia złej 
jakości oleju opałowego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, najpóźniej  
w ciągu 3 dni od zawiadomienia, dostarczenia zamiast oleju opałowego wadliwego, takiej 
samej ilości oleju opałowego wolnego od wad. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w przypadku 
powtarzających się skarg na jakość dostarczanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
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W przypadku otrzymywania oleju opałowego złej jakości umowa zostanie wypowiedziana 
stosownym pismem przez Zamawiającego. 

7. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony ustalają obowiązek zapłaty kar 
umownych z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zapłaci: 

a) karę umowną w wysokości 10% wartości stanowiącej iloczyn przewidywanej ilości 
dostaw tj. 50 000 litrów i ceny brutto dostawy 1 litra oleju opałowego z dnia 22.09.2017 r. 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, a które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca; 

b) karę umowną w wysokości 0,2% wartości zamawianej partii w przypadku  
niedostarczenia w terminie oleju opałowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2) Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za zwłokę w uregulowaniu należytego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstępstwa od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach; 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

§ 7 
Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd 
Powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 10 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY  
 

 

 


