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UMOWA  
 

Zawarta w dniu …...........................................w  Kostkowie pomiędzy Samorządowym            
Zespołem Szkół w Kostkowie  zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
1. mgr Katarzynę Ekalt  -     Wicedyrektor Szkoły 
 
a  
 
zwanym dalej Dostawcą, 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest „Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni Samorządowego 
Zespołu  Ekoterm Plus dokotłowni Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie” PN–C– 96024:2001 w 
ilości 60000 l poprzez bezpośrednie tankowanie oleju do zbiorników, które znajdują się w kotłowni 
Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie. 
 

§ 2 
Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z sukcesywnymi potrzebami Zamawiającego w terminie 
24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia przez zamawiającego poprzez tankowanie do 
zbiorników wymienionych w § 1.  
Ilość dostarczonego oleju Dostawca będzie potwierdzać załączając każdorazowo do faktury za 
poszczególną dostawę oleju kserokopię świadectwa jakości sporządzonego przez producenta 
oleju. 
 

§ 3 
1. Za dostarczony olej Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę wynikającą z iloczynu ilości 

dostarczonego oleju i ceny hurtowej obowiązującej w dniu dostawy powiększoną (pomniejszoną ) o 
marżę podana w ofercie Wykonawcy. 

2. Cena będzie podlegać waloryzacji na wniosek Dostawcy, nie wyżej jak o wskaźnik procentowy 
wzrostu ceny u producenta. Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie proponowanego 
wskaźnika wzrostu z powołaniem się na odpowiednie źródła ( należy dołączyć cennik producenta 
oleju ze strony internetowej danego producenta wraz z wyliczeniem wskaźnika wzrostu i 
proponowanej ceny). 

3. Wartość marży i kosztów obsługi dostawy przez cały okres obowiązywania umowy nie mogą 
podlegać jakimkolwiek zmianom. 

4. Zmiana ceny może nastąpić w formie pisemnej jako aneks do umowy. 
 

§ 4 
1. Dostawca zobowiązuje się sprzedać przedmiot umowy dobrej jakości. 
2. Zamawiający ma prawo do zbadania oleju w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni od daty 

jego otrzymania, jak również do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy  o dostrzeżonych wadach. 
3. W przypadku stwierdzenia wad oleju lub niezgodności dostawy Dostawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego, najpóźniej w ciągu następnego dnia od zawiadomienia, dostarczenia zamiast  oleju 
wadliwego, takiej samej ilości oleju wolnego od wad poprzez dodatkowe zatankowanie, oraz 
naprawienia szkody wynikłej z powyższego.  
 



 
§ 5 

1.  Zamawiający dokona zapłaty przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. 
 
 

§ 6 
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy Strony 

ustalają w formie kar umownych. 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości : 

 10% wartości oferty gdy odstąpi on od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Dostawca, 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 

 10% wartości oferty, gdy odstąpi on od umowy z powodu okoliczności, za które on odpowiada.            
4. Za opóźnienie w dostawie Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  

zamówienia za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 7 
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, zamawiający zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od umowy: 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           

w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
(w tym przypadku nie przysługują Dostawcy kary umowne zastrzeżone w § 6 pkt.3 ). 

2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy; 
3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy. 
 

 
§ 8 

1.  Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia …...................... 
 
 

§ 9 
Mogące wynikać ze stosunku objętego umową spory, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 
 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
przepisy dotyczące zamówień publicznych. 
     
                                                                               § 11 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści     
    oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 
*     zwiększenia bądź zmniejszenia na podstawie odrębnych przepisów , które wejdą w życie  
        po dniu zawarcia umowy, stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłat   
        celnych- uprawniającego Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia, 
     * rezygnacji z części dostaw – skutkujące możliwością przez Strony zakresu przedmiotu  
        umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu 
        rzeczowo- finansowego, 
     * pojawienia się nowych korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych  
        możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych niniejszą umową- 



        uprawniającego Strony do zmiany umowy w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 
        umowy, 
     * wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   
        noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie  
        wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 
    * wystąpienia ( ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających  
       dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego,      
       nie stojących w sprzeczności z treścią oferty, na podstawie której zawarto niniejszą umowę –  
       uprawniającego Strony do zmiany umowy w zakresie , którego dotyczą. 
 2.  Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie przez jedną ze Stron 
      wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę. 
 

       

§ 12 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w 
granicach unormowania art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 

 
§ 13 

1. Zamawiający oświadcza, że  posiada numer identyfikacyjny VAT 588 – 18 -  82 – 823 i upoważnia  
      Dostawcę do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia odbioru faktury. 
2. Dostawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada  numer identyfikacyjny VAT …................................ 
 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego drugi dla 
Dostawcy. 
 
 
 
 
         ZAMAWIAJĄCY                                                                                  DOSTAWCA 
 
   
 
               KONTRASYGNATA 


