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UMOWA Nr ZSPS …………………. 

 

zawarta dnia ………………..r,   pomiędzy:  

Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała NIP: 915-16-03-764 reprezentowana 

przez:  

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szewcach ul. Strzeszowska 7, 55-114 Wisznia Mała - 

Panią Annę Białecką  

zwanym dalej „Zamawiającym” a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

Umowa została zawarta zgodnie z procedurami wewnętrznymi określonymi w Regulaminie udzielania 

zamówień publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach, o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – Prawo zamówień 

publicznych.  

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywną dostawę oleju opałowego w 

szacowanej ilości ok 28 000 litrów  do Przedszkola Publicznego w Strzeszowie o niżej 

wymienionych parametrach: 

1) - wartość opałowa : min.42,6 MJ/kg 

2) - lepkość kinematyczna w 20 ° C  : max.6 mm2/s 

3) - temperatura płynięcia : max. – 20 °C 

4) - temperatura zapłonu: min 56,0 °C   

5) - zawartość siarki : max.0,10 % (m/m) 

6) - zawartość wody:max.200 mg/kg 

7) - gęstość w temp.15° C : max.860 kg/m3 

8) - zawartość zanieczyszczeń stałych:max.24 mg/kg   

 

2. Zamawiana łączna ilość oleju określona w ust. 1 stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) 

zapotrzebowanie i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub 

zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w 

zapytaniu ofertowym w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu np. 

niekorzystne warunki atmosferyczne. 
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. 

3. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy spełniający wymagania norm technicznych i 

jakościowych w szczególności te określone w Polskich Normach i Aprobatach Europejskich.  

4. Wykonawca do każdej dostawy oleju opałowego dołączy Świadectwo Jakości (z numerem i datą 

wystawienia) zawierające parametry dostarczonego oleju, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed 

dniem dostawy, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że przedłożone Świadectwa Jakości dotyczą oleju 

z tej dostawy. 

5. Wykonawca do każdej dostawy oleju opałowego dołączy dokument potwierdzający obowiązującą w 

dniu złożenia zamówienia cenę oleju opałowego podaną przez producenta. 

6. Olej opałowy będzie zamawiany zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. 

7. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w 

legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia niezbędne 

do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. 

§ 2 

 

1. Termin realizacji umowy określa się: od  02.01.2022r do 31.12.2022 r. 
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2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie do kotłowni Przedszkola Publicznego w Strzeszowie, ul. 

Lipowa 35, 55-114 Wisznia Mała 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i wielkości dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem 

za pośrednictwem  e-maila, telefonicznie. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie 

zamówienia: telefonicznie lub e-mail na adres: przedstrzeszow@wp.pl 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w terminach i ilościach wskazanych w trybie 

określonym w ust. 2, na własny koszt i ryzyko, odpowiednim przystosowanym do przewozu i 

rozładunku oleju opałowego środkiem transportu w godzinach 7:00 - 15:00. 

 

§ 3 

1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy określa się na kwotę 

………………………………………………………………………..,    z zastrzeżeniem § 7 ust. 22.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartościowego przedmiotu 

umowy, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę i oświadcza, że nie będzie rościł z tego tytułu żądań 

finansowych do Zamawiającego. 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot 

umowy. 

4. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT: 

 

 Gmina Wisznia Mała 

      ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała  

      NIP: 915-16-03-764 

 Odbiorca: 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szewcach 

ul. Strzeszowska 7, 55-114 Wisznia Mała 

  

 wraz ze Świadectwem Jakości oraz dokumentem dostawy określającym rzeczywistą ilość (w 

litrach) dostarczonego oleju, będą dokumentami stwierdzającym zgodność dostawy z 

zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostawa jest niekompletna lub nie spełnia wymogów 

określonych w umowie, Wykonawca w terminie 24 godzin, licząc od dnia dostawy, zobowiązany 

jest do wymiany oleju opałowego na nowy lub uzupełnienia braków na własny koszt i ryzyko. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu umowy do 

Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

w dniu dostawy, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury VAT, przelewem z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy (przy czym wyliczając należność należy uwzględnić 

obowiązującą w dniu złożenia zamówienia cenę oleju opałowego podaną przez producenta  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za pierwszą dostawę będzie płatne zgodnie z ceną ofertową tj: 

………………..…zł/l (słownie: …………………………………………………………………… ) 

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

10. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury VAT bez wymaganego podpisu 

Zamawiającego na fakturze. 

11. Ostateczna wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o 

faktycznie zrealizowane dostawy oraz ceny jednostkowe. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego badania jakości dostarczonego oleju opałowego 

w wybranym przez siebie laboratorium, w tym jednego badania raz na kwartał na koszt Wykonawcy. 

Za wykonane badania wykonawca zostanie obciążony notą obciążeniową. 
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2. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad 

jakościowych dostarczanego oleju opałowego, Wykonawca i Zamawiający dokonają wspólnego 

pobrania trzech prób oleju opałowego w celu wykonania analizy. 

3. W razie potwierdzenia zasadności reklamacji, Wykonawca zobowiązuje do wymiany towaru na 

wolny od wad oraz dostarczenia go na własny koszt na wskazane przez miejsce, w terminie trzech 

dni od dnia uznania reklamacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego 

potwierdzone e-mailem, faksem w celu pobrania próby do przeprowadzenia analizy. W przypadku 

nie stawienia się Wykonawcy w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, próba 

zostanie uznana za jednostronną. 

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wykonania analiz ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1; 

2) opóźnienia terminu realizacji dostawy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu dostawy określonego w § 

2 ust. 2; 

3) w przypadku gdy przedmiot umowy nie będzie spełniał norm jakościowych, określonych w § 1, w 

wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1; Zamawiający może żądać, niezależnie od 

kary umownej, obniżenia cen oleju opałowego, który nie spełnia norm. 
4) Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00zł. brutto 
5) Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy   o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00zł. brutto 

 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych, o których mowa w ust. 1, do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

trzykrotnego nieterminowego dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku zmniejszenia wartości zamówienia w czasie trwania umowy, Wykonawcy nie 

przysługuje prawo do rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, ani prawo do 

żądania przez niego od Zamawiającego zapłaty kar umownych czy odszkodowania. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 

możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. 

6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

7. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy. 

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca trzykrotnie nie wykonuje postanowień umowy, w szczególności narusza termin dostaw 

zamawianych poszczególnych partii oleju opałowego lub narusza terminy wyznaczone na dokonanie 

wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych, 
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e) Wykonawca, w inny niż w ust. 1 lit. c) i d) sposób, rażąco naruszy postanowienia umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy – ustawa z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zamknięcia, likwidacji lub oddania w inny 

zarząd obiektów wskazanych jako miejsca poszczególnych dostaw. Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia z tego tytułu. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców. 

2. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego że Wykonawca realizuje warunki umowy przy 

pomocy podwykonawców bez przestrzegania warunków określonych w ust. 1 wyżej (brak umowy o 

podwykonawstwo), Zamawiający wstrzyma realizację umowy w części dotyczącej dostaw 

realizowanych przez tego podwykonawcę. Dostawy zostaną wstrzymane do czasu złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia z którego winna wynikać deklaracja, że w związku z zaistniałą sytuacją 

Wykonawca wykona tę część dostaw w całości sam. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy 

strony dokonają stosownych zmian w umowie, podobnie ma się w przypadku zmiany danych 

firmy. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną 

w formie pisemnej. 

4. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

§ 9 

1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                            ZAMAWIAJĄCY: 

 


