
Załącznik Nr 3
do SIWZ

PROJEKT UMOWY
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

W dniu ……………….. 2013r. w Kobylej Górze pomiędzy Gimnazjum im. Jana Paw a I I  wł
Zawadach ul. Szkolna Zawady, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:
a firmą ……………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
…………………………... - ………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

CEL UMOWY:
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

(art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),
nr sprawy …..............................., którego otwarcie ofert odbyło się w dniu …………………….,

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego do instalacji grzewczych
należących do Zamawiającego, a zlokalizowanych w obiektach podanych w zał. Nr 1 do umowy.

2. Podana ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej
zmiany ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w

szczególności od warunków atmosferycznych panujących w poszczególnych sezonach grzewczych w
okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmiany

w zamówieniu ilości dostaw przez Zamawiającego, niż te które zostały określone w przedmiocie
zamówienia.

§ 2
ZASADY OGÓLNE:

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego w
szacunkowej ilości ….................... w okresie trwania umowy.

2. Dostawa oleju opałowego na teren Zamawiającego do obiektów podanych w zał. Nr 1 do umowy
odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

3. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres trwania umowy.
4. Ilość zamawianego oleju opałowego w ramach dostaw częściowych będzie określana każdorazowo

zamówieniem telefonicznym.
5. Do odbioru oleju opałowego Zamawiający upoważnia pracowników według zał. Nr 1, którzy będą
zobowiązani do sprawdzenia zgodności dostarczonych ilości oleju opałowego na podstawie licznika

cysterny z dokumentami przewozowymi.
6. Odbiór towaru i faktury jest równoznaczny z akceptacją warunków zakupu przez Zamawiającego.

§ 3
CENA SPRZEDAŻY:

1. W trakcie wykonania zamówienia dopuszcza się zmianę ceny netto oleju opałowego producenta w
przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego przez producenta.

2. Przy wyliczeniu ceny sprzedaży oleju opałowego w ramach dostaw częściowych Wykonawca
zobowiązany będzie do stosowania ceny netto oleju opałowego podaną przez producenta oleju

opałowego na stronie internetowej w dniu dostawy oleju opałowego do Zamawiającego
(potwierdzając wydrukiem z oficjalnej strony internetowej producenta – podpisany wydruk należy

dołączyć do faktury), powiększoną o stałą marżę w kwocie ............zł. ,lub pomniejszoną o stały upust
w kwocie .............zł. za każde 1000L oleju opałowego i obowiązujący podatek VAT.

3. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150 C na
podstawie wskazań przepływowego licznika ilości wydanego paliwa, zainstalowanego w autocysternie

dostarczającej przedmiot zamówienia.
WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO NA DZIEŃ PODPISANIA 

WYNOSI: ........................PLN.



Słownie: ....................................................................................................................
.....................................

§ 4
WARUNKI DOSTAWY:

1. Dostawa nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, z
dokładnym podaniem imienia i nazwiska osoby zamawiającej. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dostawa nastąpi w najbliższym możliwym terminie
uzgodnionym z Zamawiającym.

2. Zamawiający zapewni dojazd do zbiorników olejowych dla pojazdów Wykonawcy o ładowności
powyżej 20 ton.

3. Wykonawca każdorazowo przedłoży atest na dostarczany olej opałowy.
§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty wystawienia

faktury na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający będzie płacił Wykonawcy ustawowe odsetki w
wysokości obowiązującej przepisami w dniu zapłaty.

4.Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku 
zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie wykonawcy nie będzie traktowane jako 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
§ 6

OŚWIADCZENIE:
Zamawiający oświadcza, że zakupiony olej opałowy przeznaczony jest na cele grzewcze.

1) Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6.12.2008r. (wraz z późniejszymi

zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.
2) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania oświadczenia o przeznaczeniu oleju

opałowego jest …........................., a w razie jego nieobecności Dyrektor.............................
3) Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub

złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy
odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego

oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia
innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego

obowiązków wynikających z zakupu produktów z obniżoną stawką podatku akcyzowego.
§ 7

CZAS TRWANIA UMOWY:
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do 31.12.2013r.

2. Okres wymówienia wynosi jeden miesiąc i liczony będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca po
złożeniu wypowiedzenia. Przez pierwsze trzy miesiące od zawarcia umowy, prawo wypowiedzenia

umowy stronom nie przysługuje.
3. W przypadku wymówienia umowy obie strony zobowiązane są nadal do realizowania swoich

zobowiązań w okresie trwania wymówienia.
4. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Wykonawcy lub zalegania z

płatnościami, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę

bez zachowania okresu wypowiedzenia.
6. Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy:
• mogą one dotyczyć zmiany stawek podatku VAT

W takim przypadku ulegnie zmianie jedynie stawka podatku VAT obowiązująca zgodnie z przepisami
prawa. Sytuacja ta dotyczy możliwości obniżenia ceny, jak i jej podwyższenia w przypadku zmiany

stawki podatku.
W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić



pisemnie Zamawiającego o okolicznościach stanowiących podstawę sporządzenia aneksu do umowy.

§ 8
REKLAMACJE:

1. Reklamacje ilościowe będą rozstrzygane tylko w momencie dostawy, na podstawie licznika
zamontowanego na cysternie.

2. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego
faksem oraz pocztą listem poleconym.

3. Reklamacje zgłoszone w okresie powyżej 24 godzin od odstawy nie zwalniają Zamawiającego z
obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Wykonawcy.

§ 9
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Integralną część umowy stanowią:

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia
• oferta Wykonawcy

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy postępowania cywilnego.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywały będą

w trybie polubownym, a po wyczerpaniu tego trybu, przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Data ........................

WYKONAWCA                                     ZAMAWIAJĄCY

/akceptuję projekt umowy/


