
26.3.2013                                                                                            Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

PROJEKT U M O W Y   

 

zawarta w dniu …………….. 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 sukcesywna dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 

2013/2014 oraz 2014/2015 do: 

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

      ul. Szkolna 5,  w ilości około 130 000 litrów.  Faktyczna ilość zamówionego oleju 

opałowego uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz potrzeb szkoły 

Przedmiotem dostawy jest olej opałowy typu lekkiego III klasy, spełniający parametry normy 

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

 

§ 3 

Termin wykonania 

 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie sezonu grzewczego 2013/2014 oraz 

2014/2015 (do 31.08.2015 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 oraz kopię komunikatu producenta informującego o aktualnej 

cenie oleju opałowego oraz kalkulacji bieżącej ceny dostawy przy zachowaniu stałej 

marży i obowiązującej stawki podatku VAT. 

 

 



 

 

 

§ 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. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się wynagrodzenie zgodne z ofertą 

Wykonawcy z dnia ……………… 

2. Stała niezmienna w okresie obowiązywania niniejszej umowy marża wynosi ……%* 

/Stały niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej umowy upust wynosi ……%*. 

3.  Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw zależny od wysokości akcyzy, ceny ropy 

naftowej na światowych giełdach, kursu dolara oraz warunków na krajowym rynku 

kształtowanych przez konkurencję, cena za 1 litr dostarczonego przez Wykonawcę oleju 

opałowego będzie obliczana na podstawie obowiązującej w dniu dostarczenia oleju 

opałowego ceny producenta, powiększonej o stałą niezmienną w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy stawkę marży w wysokości ……% * / pomniejszonej o stały 

niezmienny w okresie obowiązywania niniejszej umowy upust w wysokości ……%* wg 

wzoru: 

Cena 1 litra oleju opałowego = cena ruchoma producenta + stała marża w wysokości 

……%* / – stały upust w wysokości ……%* + należny podatek VAT. 

4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dołączenia do każdej faktury kopii komunikatu 

producenta informującego o aktualnej cenie oleju opałowego oraz kalkulacji bieżącej 

ceny dostawy przy zachowaniu stałej marży i obowiązującej stawki podatku VAT. 

5. Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie następować przelewem 

każdorazowo, po dokonaniu dostawy i otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów 

rozliczeniowych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy z zastrzeżeniem ustawy Prawo 

zamówień publicznych wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  

w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

b) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

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

 

* niepotrzebne skreślić  



 

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: 

    

 

 

 

Akceptuje projekt umowy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


