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UMOWA Nr ……………………….. 

 

zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: 
Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka,  

Reprezentowanym przez: Pana Piotra Kaczmarzyka – dyrektora  
zwanym dalej „Zamawiającym" 

 

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

.................................................................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Na podstawie dokonanego zapytania o cenę, wybrano najkorzystniejszą ofertę Państwa firmy 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 
1163) Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę polegającą na dostawie oleju opałowego w 

roku 2018. 
 

2.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego – 10 000 dcm3. 

3.Zakres przedmiotu zamówienia zawiera   dostawę oleju opałowego lekkiego:  

a) gęstość w temp. 20 oC - max 860 Ckg/m3, 

b) wartość opałowa – min. 43,03 MJ/kg, 

c) temperatura zapłonu – min. 73 oC, 

d) lepkość kinematyczna w temp. 20 o C – max 3.35 mm2/s, 

e) zawartość zanieczyszczeń stałych – max. O,5 m/m, 

f) temperatura płynięcia– max. – 33o C, 

g) zawartość siarki poniżej– max 18 mg/kg, 

h) zawartość wody – max 61 mg/kg, 

i) pozostałość po spopieleniu – max. 0,001 m/m, 

 

4.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia – dostawę oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka   
Wychowawczego w Sobótce ul. Słoneczna 31. 

 

§ 2 

1. Strony uzgadniają, iż wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu całego roku 2018 

2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA JEDNOSTKOWEGO – 3 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę zlecenia jednostkowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach 

mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w 
nieprzekraczalnym terminie 1 dnia od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 

§ 3 

1. Za wykonanie usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszelkie materiały 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za: 

Dostawa -    olej opałowy lekki: 

− kwotę ogółem netto w wysokości:  

 ………………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………….) 

podatek VAT w wysokości 23 % tj. ………………… zł 

(słownie: ……………………………………………….) 
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− kwotę ogółem brutto: 

 …………………………………. zł 

(słownie: ………………………………………………..)  

Na ww. kwotę składają się dostawy określone wg parametrów znajdujących się w przedmiocie 

zamówienia na kwotę brutto: 

− Dostawy – za 1dm3 – oleju opałowego: ……………….. zł  

      (słownie: …………………………………………. zł) 

 

2. Podstawą do określenia w/w cen jest cena ofertowa zawarta w ofercie Wykonawcy, stanowiącej 
integralną część umowy. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest stałe i niezmienne w okresie trwania umowy i 
obejmuje koszt przedmiotu zamówienia, transportu oraz wyładunku w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Maksymalna wartość brutto umowy w okresie jej trwania wynosi: 

……………………………………… zł  (słownie: ………………………………………………………………… zł). 
 

5. W razie niewyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania niniejszej umowy wartości 

przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca:  

1)nie będzie dochodzić od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, 

2)sytuacja określona w ust. 4 nie może być powodem odstąpienia od umowy z winy 
Zamawiającego 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy.  

§ 4 

 
1.Realizacja przedmiotu zamówienia w roku 2018 określonego w § 1 umowy polegać będzie na 

każdorazowym, uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego, zleceniu Wykonawcy wykonania 

dostawy, w których podane będzie:  ilość zamawianego  oleju opałowego i termin dostawy, zwaną w 
treści SIWZ „dostawą jednostkową”. 

 
2.Wykonawca będzie dostarczał towar siłami własnymi.  

 
3.Zlecenia mogą mieć formę telefoniczną potwierdzoną faksem. 

 

4. Strony ustalają, że za wykonywanie dostaw, objętych przedmiotem umowy, zgodnie z odrębnymi 
zleceniami, o których mowa w ust.1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

iloczynu cen jednostkowych określonych w § 3 ust. 1 umowy i ilości dostarczonego oleju opałowego.  

5.Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

tj. koszt transportu oraz wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę została ustalona na okres ważności umowy i nie 
będzie podlegała zmianom. 

  

§ 5 

 
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez przedstawiciela 

Zamawiającego/osobę wskazaną w zleceniu jednostkowym przez Zamawiającego i przedstawiciela 
Wykonawcy protokół wykonanych dostaw, zawierający datę, ilość zamawianego oleju opałowego i 

termin dostawy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania podpisanego 

protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a)  terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, 
b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami. 

c) zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, 

d) usuwania w sposób terminowy i na wyłączny koszt usterek powstałych z jego winy i 
stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie wykonywania przedmiotu umowy oraz 

w okresie gwarancji. 
2. Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 polegać będzie na dostawie oleju opałowego, 

zgodnie z telefonicznym zgłoszeniem zapotrzebowania przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Potwierdzenie wykonania dostaw winno nastąpić każdorazowo w formie protokołu potwierdzonego 
przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy każdorazowo po 

wykonaniu dostawy. Potwierdzenie w formie protokołu należy dołączyć do co miesięcznej faktury 
za wykonaną dostawę.  

  

§ 7 
 

1. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego wadę/usterkę wykonanej już 
dostawy, a ujawnionej w okresie rękojmi, wynosi maksymalnie do 3 dni od dnia jej zgłoszenia. 

2. Czas na usunięcie zgłoszonej wady, w okresie rękojmi, wyniesie maksymalnie do 5 dni od 
dnia jej zgłoszenia chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w podanym terminie 

będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu 

na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonej wady/usterki. 

 

§ 8 

1. Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udziela 12 – miesięcznej gwarancji od dnia 

podpisania protokołu odbioru zlecenia jednostkowego, potwierdzonej dokumentem gwarancyjnym 

przekazanym Zamawiającemu w dniu odbioru zlecenia jednostkowego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu 

umowy.  

3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z 

jego opisem, zamieszczonym w § 1 umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu całego 
przedmiotu umowy. 

§ 10 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego,  

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac przez okres              

dłuższy niż 14 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy:  
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a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mimo upływu 

dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktur, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałej uprzednio 
nieprzewidzianej przyczyny, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W razie przerwania wykonania przedmiotu umowy  z powodu okoliczności, z które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania 

prace ustalona zostanie przez przedstawicieli obu stron na postawie protokołu zaawansowania 
prac, podpisanego przez obie strony. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie opracowania 
według stanu na dzień odstąpienia; 

6. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru części wykonanych usług określonych w § 1 umowy oraz zapłaty 

wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy – wysokość 
wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona procentowo na podstawie końcowego 

protokołu odbioru, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac; 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów realizacji usługi. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wartości 
wynagrodzenia umownego brutto zlecenia jednostkowego, za każdy dzień zwłoki, za zwłokę 

uznaje się nie wykonanie prac w terminie określonym w zleceniu /itp./, 

1) za opóźnienie usunięcia wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie rękojmi w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto zlecenia 

jednostkowego, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2) za zwłokę w wykonaniu prac zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego, w wysokości 1 

% wartości wynagrodzenia umownego brutto zlecenia jednostkowego, za każdy dzień zwłoki, 
za zwłokę uznaje się nie wykonanie prac w ciągu 10 godzin od telefonicznego zgłoszenia, 

3) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto zlecenia jednostkowego, za każdy dzień zwłoki w odbiorze końcowym; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ogółem brutto; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego ogółem brutto, za całość przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2006r. Nr 164 poz. 1163).  

3. Kary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy, będą potrącane z faktur 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa kary umowne. 
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§ 12 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są 
w ramach uregulowań art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2006r., Nr 164, poz. 1163). 

§ 13 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia ………………………………r. 
2) Zawiadomienie o wyborze ofert znak …………………………………. 

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca w/w przedmiotu zamówienia                           
wraz z załącznikami   

 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

do tych ustaw. 

§ 15 

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozpoznawane przez Sąd miejsca 

realizacji zamówienia. 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach oryginału, z 
których      1 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 

 

WYKONAWCA:                                           ZAMAWIAJĄCY: 

 

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

 

 

 


