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Załącznik nr 4 do SIWZ  

WZÓR UMOWY  
 
 

 
UMOWA nr ______________ 

 
w dniu ________ 2016r. w Oleśnicy,  
pomiędzy Gminą Oleśnica NIP: 911 17 77 943  REGON: 931934791, reprezentowaną przez: 
Pana Marcina Kasinę -  Wójta Gminy Oleśnica   
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oleśnica, Pani Moniki Warszawskiej  
W dalszej części umowy zwaną „Zamawiającym” 
a  
_______________________________________________________________________________ 
NIP: _______________________  REGON: _____________________________ reprezentowaną przez: 
 

1. __________________________ 
2. __________________________ 

W dalszej części umowy zwaną „Wykonawcą”,  
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. W wyniku wyboru oferty w przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j.) postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego znak ZP. 271.1.11.2016 Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
na warunkach określonych w niniejszej umowie zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek 
organizacyjnych Gminy Oleśnica w roku 2017” (nr sprawy: ZP. 271.1.14.2016). 

2. Olej opałowy będzie odpowiadał parametrom określonym w świadectwie jakości załączonym do oferty. 
3. Olej opałowy będzie dostarczany partiami na podstawie przekazanych pisemnie faksem zamówień 

jednostkowych wystawionych przez Odbiorcę. 
4. Jednorazowa dostawa dla ___________________________ (Odbiorca), nie będzie większa niż ____ tys. litrów. 
5. Przewidywana ilość całkowita zamawianego oleju opałowego wynosi _____ litrów, z zastrzeżeniem ust. 6. 
6. Strony umowy dopuszczają możliwość zmian ilości zamawianego przez Zamawiającego oleju oraz możliwość 

zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości oleju od określonej w specyfikacji w sytuacji, gdy potrzeby 
Zamawiającego w tym zakresie okażą się mniejsze od przewidywanych przy ogłoszeniu o przetargu. Z tego 
tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

7. Wykonawca dostarczy olej opałowy własnym specjalistycznym transportem (autocysterna) i na własny koszt 
bezpośrednio do zbiorników paliwowych znajdujących się u Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady, warunki oraz przepisy bhp dotyczące transportu, dostaw, 
wydawania i odbioru paliw oraz zobowiązuje się je przestrzegać. 

9. Wielkość każdej dostawy będzie mierzona w litrach wg wskazań licznika znajdującego się przy układzie 
spustowym w autocysternie. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do legalizacji licznika i utrzymywania go w stanie niezmienionym. 
11. W przypadku stwierdzenia zmiany w konstrukcji licznika innej niż dokonanej przez jego producenta, odstępstwa 

wskazań licznika od wzorca „litra” określonego przez Państwowy Urząd Miar i Wag, naruszenia plomb itp. 
Legalizacyjnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty za ostatnie 
zrealizowane zamówienie. 

 
§ 2 

Termin realizacji dostaw 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 48 godzin od godziny otrzymania zamówienia 

od Zamawiającego. Do terminu dostawy wlicza się wszystkie kolejne dni kalendarzowe. 
2. W przypadku opóźnienia dostawy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
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każdą dobę opóźnienia danej dostawy częściowej w wysokości 5% wartości brutto danej dostawy częściowej za 
pierwsze dwie doby, natomiast 10% wartości brutto danej dostawy częściowej za każdą kolejną dobę opóźnienia 
dostawy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wszelkich kar umownych określonych niniejszą umową z wynagrodzenia 
objętego fakturami bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za dostarczany olej opałowy i jego transport loco magazyn Zamawiającego obowiązuje cena jednostkowa 

ustalona w następujący sposób: 
cena jednostkowa brutto = cena netto sprzedaży producenta za 1 litr oleju opałowego z dnia dostawy + wartość 
marży określona w ofercie Wykonawcy w wysokości ................. złotych, oraz upust określony w ofercie w 
wysokości ................. złotych + ______% VAT, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania marży handlowej oraz 
upustu na jednakowym poziomie w okresie obowiązywania umowy. 

2. Łączna wartość brutto dostaw dla Zamawiającego w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 
kwoty…………….. zł (słownie: …………………………………………………..) wraz z podatkiem VAT. 

3. Cena jednostkowa brutto 1 litra oleju opałowego na dzień złożenia oferty ____ wynosi ____ zł 
4. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku 

zmiany hurtowych cen producenta o tę samą kwotę o jaką uległy zmianie ceny producenta. 
5. O zmianie ceny Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Do wystawionej faktury dołączony zostanie aneks 

określający wyliczenie ceny oraz wydruk ze strony internetowej producenta z ceną na dzień dostawy. 
 

§ 4 
Rozliczenie 

1. Wykonawca na podstawie wskazań licznika wystawi fakturę VAT za każdą dostawę cząstkową. Faktura zostanie 
wystawiona na jednostkę organizacyjną, do której zostanie dostarczony olej opałowy (Odbiorca), tj. 
______________________. Do faktury Wykonawca dołączy atest - świadectwo jakości , z parametrami oleju 
opałowego dotyczącego danej dostawy. 

2. Zapłata za dostarczoną partię oleju opałowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr _____ w 
terminie ____ dni od dnia otrzymania faktury przez Odbiorcę. 

 
§ 5 

Odbiór dostawy 
1. Za termin wykonania umowy w dostawy cząstkowej oleju opałowego uważa się dzień i dostarczenia go do 

Odbiorcy . 
2. Zamówienia oraz odbiór poszczególnych partii oleju opałowego z ramienia Zamawiającego  dokonywać będzie 

________________ – Przedstawiciel Odbiorcy.  
3. Wykonawca dokona odbioru w formie protokołu podpisanego strony. 

 
§ 6 

Gwarancja jakości 
1. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości oferowanego oleju opałowego i oświadcza, że spełnia on wymagania 

normatywne określone w świadectwie jakości stanowiącym załącznik do oferty oraz będzie dołączać orzeczenie 
laboratoryjne do każdej dostawy cząstkowej oleju (atest). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań w zakresie zgodności jakości dostarczonego 
opału z parametrami technicznymi podanymi w ofercie i dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań. W 
przepadku stwierdzenia niezgodności koszty badań ponosi Wykonawca. 

3. W przypadku złej jakości oferowanego oleju lub braku orzeczenia laboratoryjnego Zamawiający może odmówić 
przyjęcia oleju i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości danego zamówienia cząstkowego. 

4. W przypadku dostawy oleju złej jakości w wyniku czego nastąpiło uszkodzenie urządzeń grzejnych Zamawiający 
może obciążyć Wykonawcę] kosztami naprawy tych urządzeń bądź ich wymiany. 

 
§ 7 

Okres obowiązywania umowy 
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5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2017 roku. 
 

§ 8 
Odpowiedzialność odszkodowawcza.  

1. Zamawiający ma prawo dochodzić  odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli 
szkoda przewyższa kary umowne, do wysokości poniesionej szkody. 

2. Wykonawca   upoważnia  Zamawiającego  do potrącenia należnych kar z przysługującego  mu wynagrodzenia. 
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych.                 

 
§ 9 

Wypowiedzenie, odstąpienie, zmiana umowy 
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku: 

1) dwukrotnego opóźnienia w realizacji zamówienia cząstkowego przekraczającego 48 godzin – w terminie 5 dni 
roboczych od wystąpienia ostatniego opóźnienia, 
2) stwierdzenia zmiany w konstrukcji licznika innej niż dokonane przez jego producenta, odstępstwa wskazań 
licznika od wzorca „litra” określonego przez Państwowy Urząd Miar i Wag, naruszenia plomb itp. 
legalizacyjnych – w terminie 1 miesiąca od daty stwierdzenia takiej zmiany, 
3) dwukrotnej dostawy oleju opałowego nieodpowiadającej parametrom określonym w załączniku do oferty – 
świadectwie jakości – w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia ostatniej wadliwej dostawy. 

2. Wypowiedzenie umowy nastąpi bez dodatkowego wezwania. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

6. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są możliwe jedynie 
zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. 
zm.) i są one możliwe w zakresie:  
1) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do zmian zgodnych ze zmienionymi uregulowaniami 
prawnymi.  

2)  zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 art. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2015.2008 
j.t. z dnia 2015.12.01), o wysokość zmiany wynagrodzenia minimalnego; po przedstawieniu przez 
Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z 
uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana ustawowego wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na 
wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia 
wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym;  

3) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o procent wzrostu ich wartości; po przedstawieniu przez 
Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z 
uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka 
może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym;  

4) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, spowodowanego 
wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, 
w tym w szczególności spowodowaną przez:  

a)  opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej,  
b)  akty terroryzmu,  



4 

c)  zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy 
lub inni pracownicy Wykonawcy,  

d)  amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z 
wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów 
wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę oraz  

e)  katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub długotrwałe ulewy, 
obfite opady śniegu.  

5) zmiany w realizacji umowy spowodowane zmianą regulacji prawnych.  
6) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, 

ust.1 pkt 4 lit b i c, z zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy. 
7. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z określeniem 

warunków dokonania zmiany z uwzględnieniem:  
1) opisu i uzasadnieniem zmiany,  
2) kosztów zmian  
3) sposobu jej obliczenia  oraz  
4) wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia  
5) czas  wykonywania zmiany 
6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 10 

Zakaz cesji 
1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa dokonania przelewu cesji wierzytelności na osobę trzecią. 
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przelać praw lub obowiązków określonych umową w 

części lub w całości na osobę trzecią. 
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

3. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) oferta wykonawcy 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164  t.j.) oraz przepisy Kodeks Cywilnego. 

5. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w 
drodze mediacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy.  
 
  
Zamawiający:         Wykonawca: 


