
U M O W A   

 

zawarta w dniu .......................  2010 roku  pomiędzy:  

Zespołem Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, zwaną 

dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Dyrektora Szkoły – mgr Barbarę Klimaszewską 

a ..................................................................................................................... 

 

zwanym  dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 

o następującej treści: 

                                                                          § 1  

Postanowienia wstępne 

1. Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego, a jej zawarcie następuje              

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego przez 

Zamawiającego    w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Zamawiający  oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 

966-15-71-916.  

3. Strony oświadczają, że działają w dobrej wierze będą czynić starania w celu 

skutecznej realizacji postanowień niniejszej umowy . 

4. Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się szczegółowo z warunkami realizacji 

umowy oraz posiada odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i 

kadrowy, umożliwiający skuteczną realizację przedmiotu umowy w ustalonych 

terminach. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 

2010/2011 do: 

- budynku Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  

      ul. Szkolna 5, w ilości około 60 000 l;  

Przedmiotem dostawy jest olej opałowy typu lekkiego III klasy, spełniającego 

parametry normy DIN 51603 (jednorazowa dostawa w ilości 5000 - 10 000 litrów). 

§ 3 

Termin wykonania 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie sezonu grzewczego 2010/2011 

(do 31.08.2011 r.). 

2. Zapłata następować będzie przelewem na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, po dokonaniu dostawy. Wraz z fakturą Zamawiający otrzyma 

atest na dostarczony olej opałowy. 

§ 4 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie do wskazanego punktu na 

podstawie zgłoszenia telefonicznego lub faksem, przekazanego przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od 

zgłoszenia zapotrzebowania . 



§ 5 

Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności 

1. Podstawą do ustalenia wartości umowy jest cena jednostkowa brutto (łącznie             

z podatkiem VAT) dostawy 1 l oleju opałowego w wysokości …………… zł/l. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny oleju opałowego w zależności 

od cen producenta, a Wykonawca powinien przedstawić dokumenty o 

podwyżce lub obniżce ceny. Zmiana ceny będzie następować za zgodą  obu 

stron w formie aneksu. 

3. Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie następować 

przelewem każdorazowo, po dokonaniu dostawy i otrzymaniu przez 

Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych, w terminie ……….. dni.   

4. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności przez Zamawiającego za        

dostarczony przedmiot zamówienia, Wykonawca ma prawo do naliczania                     

i   egzekwowania ustawowych odsetek. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy z zastrzeżeniem ustawy 

Prawo zamówień publicznych wymagają, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej . 

2. Zmiany w umowie są dopuszczalne tylko wtedy gdy : 

- zmiana umowy nie jest niekorzystna dla Zamawiającego , 

- nie następuje zmiana treści oferty, na podstawie której dokona wyboru 

Wykonawcy  
- wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian treści oferty, których nie można 

było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy . 

3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 1 roku. 

4. Dostawca  zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości  za każdy dzień   

opóźnienia w  wykonaniu przedmiotu umowy . 

5. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej 

wypowiedzenie wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych 

przepisach prawa. 

6. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga  formy 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać  uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego . 

§ 7 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.  

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA: 

    

 


