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Załącznik nr 7 do SIWZ        WZÓR UMOWY 

   

UMOWA Nr ......... 
 

 

zawarta w dniu ............................ 

pomiędzy Gminą Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; 49-100 Niemodlin posiadającą  

nr      NIP 991-03-16-271,    REGON 531413194, reprezentowaną przez  

Burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

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

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

posiadającym nr NIP …… , nr REGON ……, zarejestrowanym w …………………………… 

prowadzonym przez ……………………..............................................................................................  

pod numerem …………………………, reprezentowanym przez: …………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Niemodlin”, przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp. 

2. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego dla nw. jednostek  

w następujących ilościach szacunkowych: 

1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 3, 

49-100 Niemodlin – 3 000 litrów. 

2) Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach ul. Niemodlińska 2, 49-156 

Gracze – 20 000 litrów. 

3) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rogach Rogi 10A, 49-156 

Gracze – 6 000 litrów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, na 

ustalonych niniejszą umową warunkach i opisem zawartym w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.   

4. Dostarczony olej opałowy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-C 96024:2011  

w zakresie parametrów kontrolowanych dla gatunku L1 oraz powinien posiadać świadectwo 

jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry 

jakościowe oleju opałowego. 

5. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie na koszt i transportem Wykonawcy na telefoniczne  

zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy  

o zapotrzebowaniu (nr tel.: ………).  

6. Autocysterna winna być wyposażona w urządzenie dystrybucyjne – instalację pomiarową do 

paliw płynnych oraz posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji / certyfikacji 

urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie 
 

§ 2 

Termin wykonania 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. 
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§ 3 

Wynagrodzenie i rozliczenie 

1. Szacunkowa wartość umowy, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy wynosi: 

 netto ……….…………………. zł 

 podatek VAT……..…………………. zł 

 brutto ………..………………… zł 

 słownie brutto: ………………………………….…… zł 

2. Cena oferty winna zawierać koszty oleju, koszty dostawy, w tym koszt transportu do 

Zamawiającego, koszty badań, koszt rozładunku i wszelkie inne koszty, bez których wykonanie 

umowy byłoby niemożliwe.  

3. Wartość umowy określona została na podstawie przewidywanego zakresu dostaw w okresie 

trwania zamówienia i cen jednostkowych ujętych w Formularzu cenowym. 

4. Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego 

każdorazowo po dostawie. Wartość dostawy obliczona będzie jako iloczyn ilości oleju wg licznika 

dystrybucyjnego oraz ceny za 1 litr oleju. Cena jednostkowa netto obliczana będzie każdorazowo 

jako cena hurtowa netto producenta opublikowana na dzień złożenia przez Zamawiającego 

zgłoszenia o zapotrzebowaniu, powiększona o marżę wykazaną w ofercie Wykonawcy, według 

zasad określonych w formularzu cenowym. Jeżeli w dniu zamówienia nie jest publikowana cena 

hurtowa netto producenta, to należy przyjąć cenę publikowaną w pierwszym dniu, który 

poprzedza dzień zgłoszenia zapotrzebowania. 

5. Cenę hurtową netto producenta, o której mowa powyżej należy przyjąć jako średnią cenę hurtową 

paliw w polskich rafineriach, opublikowaną na stronie www.e-petrol.pl 

6. Zgodna z ofertą marża Wykonawcy w wysokości …………% będzie stała w okresie trwania 

umowy. 

7. Należności za wykonane dostawy będą regulowane z konta poszczególnych jednostek, tj. 

jednostki organizacyjnej – ZGKiM w Niemodlinie oraz placówek oświatowych – PG w Graczach 

i PSP w Rogach na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.  

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ……………………….. 

9. Rozliczenie będzie się odbywało fakturami częściowymi VAT za każdą dostarczoną partię 

zamówionego oleju opałowego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wg Załącznika nr 1 do umowy oraz 

dokument potwierdzający cenę hurtową netto producenta oleju na dzień złożenia zgłoszenia. 

10. Płatnikami zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy są: 

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, NIP 991-04-08-056, 

2) Publiczne Gimnazjum w Graczach, NIP 991-01-93-897; 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach, NIP 991-01-93-911 

11. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy 

na osoby trzecie, a także niedokonywania cesji na rzecz banku w związku z ubieganiem się  

o kredyt bankowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

12. Wartość brutto umowy ulegnie zmianie w następujących przypadkach:  

1) zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ilości dostarczanego oleju opałowego w odniesieniu do planowanej w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy oraz  

3) zmiany ceny jednostkowej 1 litra oleju opisanej w ustępie 4 niniejszego paragrafu. 

13. Zamawiający w zależności od potrzeb, może w każdej chwili zwiększyć, zmniejszyć lub 

wstrzymać dostawy. Zamawiający zapłaci wówczas za faktycznie dostarczoną ilość oleju 

opałowego. 

14. Strony postanawiają, iż zmiany ceny wynikające z postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu nie 

wymagają formy pisemnej.  

http://www.e-petrol.pl/
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§ 4 

Przebieg realizacji zamówienia  

1. Warunkiem przystąpienia do realizacji dostawy jest złożenie przez jednostkę lub placówkę  

w imieniu Zamawiającego zamówienia, w którym zostanie określona ilość oleju oraz termin 

dostawy. 

2. Wykonawca dostarczy zamówioną partię oleju opałowego na własny koszt i własnym 

transportem w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia. W przypadku, gdy termin 

dostawy upływa w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, wówczas dostawa winna 

nastąpić w pierwszym dniu roboczym, przypadającym bezpośrednio po tych dniach, chyba że 

nastąpi pilna potrzeba dostawy, a strony zgodnie ustalą jej termin. 

3. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość oleju opałowego winna być zgodna ze 

wskazaniami licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie, potwierdzona stosownym 

dokumentem (tzw. karta wlewu) i podpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego,  

a dostarczony olej opałowy winien spełniać wymogi określone w §1 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. W imieniu Zamawiającego odbioru zamówionej partii oleju opałowego będzie dokonywał 

upoważniony przedstawiciel Zamawiającego danej jednostki/placówki. Dokumentem odbiorczym 

będzie dokument przewozu tzw. „Wz”. 

5. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego odmówi przyjęcia oleju opałowego o parametrach 

innych niż określone w §1 ust. 4 niniejszej umowy, a także w przypadku, gdy zostanie 

stwierdzone, że dostarczony oleju opałowy nie posiada aktualnego certyfikatu jakości 

potwierdzającego jego parametry lub urządzenie dystrybucyjne na autocysternie nie posiada 

ważnego świadectwa legalizacji na dzień dostawy. 

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki ilościowe, co do zamówionej partii oleju, 

wówczas Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 2 dni 

dostarczyć brakującą ilość oleju opałowego. W przypadku, gdy termin dostawy brakującej ilości 

oleju upływa w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, wówczas dostawa winna 

nastąpić w pierwszym dniu roboczym, przypadającym bezpośrednio po tych dniach, chyba że 

nastąpi pilna potrzeba dostawy, a strony zgodnie ustalą jej termin. W przypadku nie wykonania 

powyższego obowiązku, Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną ilość dostawy, zachowując 

sobie prawo do naliczenia kar umownych za nieterminową dostawę, wynikającą z wyłącznej winy 

Wykonawcy. 

7. Strony umowy na roboczo ustalą osoby do kontaktów dla realizacji niniejszej umowy, zgodnie  

z jej zapisami. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przekazanie zamówionej partii oleju opałowego do miejsca dostawy na własny koszt w terminie 

do 3 dni od daty otrzymania zamówienia, w oparciu o dokument przewozu („Wz”), podpisany 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - odbiorcę danej partii dostawy. 

2) Przedłożenie wraz z każdą dostarczoną partią oleju opałowego świadectwa jakości, wydanego 

przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, który potwierdzi parametry jakościowe oleju oraz, 

że dostarczony olej opałowy spełnia wymagania normy PN -C-96024:L1. 

3) Dostarczenie w ciągu 2 dni od dostawy brakującej ilości oleju opałowego w przypadku 

stwierdzenia jego braku przy odbiorze przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,            

z zastrzeżeniem § 4 ust. 6. 

4) Kontaktowanie się z właściwym koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego 

zgodnie z § 4 ust. 7, celem powiadomienia o terminie dostawy oraz o ewentualnych problemach 

związanych z realizacją zamówienia. 

5) Ponoszenie odpowiedzialności za osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizowały umowę, 

w szczególności za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem tych działań. 
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6) Dokumentowanie aktualnej ceny netto 1 litra oleju opałowego, stanowiącego przedmiot dostawy, 

ustalonej przez producenta w dniu złożenia zgłoszenia o zapotrzebowaniu w celu przedłożenia 

dokumentu Zamawiającemu przy każdorazowej dostawie oleju.  

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Złożenie zamówienia Wykonawcy na dostawę oleju opałowego, zgodnie z postanowieniami  

niniejszej umowy oraz postanowieniami zawartymi w SIWZ. 

2. Udostępnienie Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do prawidłowego 

wykonania umowy. 

3. Dokonanie odbioru dostarczonego oleju opałowego przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

4. Zawiadomienie Wykonawcy w przypadku stwierdzenia ujawnionych wad jakościowych 

dostarczonego oleju opałowego. 

5. Składanie Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego, wynikających z ustawy  

o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zmianami) 

każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa przez dyrektorów – 

jednostki i placówek.  

6. Zapłata za dostarczoną partię oleju opałowego w terminie określonym w § 3 ust. 7 umowy. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawa zamówień publicznych, w razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich, oraz 

w następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 

nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 

zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

2) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

2. Szacunkowa wartość umowy brutto ulegnie zmianie w następujących przypadkach:  

1)   zmiany stawki podatku VAT, 

2)  zmiany ilości dostarczanego oleju opałowego w odniesieniu do planowanej w § 1 ust. 2  

      niniejszej umowy oraz  

3)   zmiany ceny jednostkowej 1 litra oleju opisanej w § 3 ust 4 niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą 

obydwu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

 



SIWZ – Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.  

„Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Niemodlin” 

 

znak sprawy: IFE 271.3.2014 
 

 -------------------------------------------- 

Strona 5 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca w wysokości 20% szacunkowej wartości umowy brutto, o której mowa w 

§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w dostawie poszczególnych partii oleju w wysokości 10% wartości dostawy tej 

partii wyliczonego zgodnie z  § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% szacunkowej 

wartości umowy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

3. Kary umowne mogą być potrącone z należności za dostawy oleju opałowego. 

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych  

w umowie, strony mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 

odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę Wykonawcy  

z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z podwykonawcą, określającą 

zakres i wartość podzleconych części zamówienia oraz ewentualne zmiany do umowy. 

2. Umowa zawarta z podwykonawcą winna być zgodna co do treści z umową zawartą  

z Wykonawcą. Odmienne postanowienia umów traktowane będą jako nieważne. 

3. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 

jak za własne. 

5. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, Zamawiający będzie 

dokonywał płatności bezpośrednio podwykonawcy, na podstawie umowy cesji 

wierzytelności zawartej pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą. 

6. Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą 

faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami: 

1) kserokopią faktury podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę; 

2) kserokopią protokołu odbioru robót potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, wykonanych w podwykonawstwie; 

3) cesję przelewu wierzytelności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz 

numeru konta bankowego Podwykonawcy. 

7. Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy 

Podwykonawcy. 

8. W przypadku nie podpisania pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą umowy cesji,  

o której mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu, 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy, 

5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
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