
   

  Załącznik nr  6  – wzór umowy 

      

 

 UMOWA  ……………………. 

 

W dniu ………………………………….  pomiędzy Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w 

Gnojnie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

………………………….......... 

………………………………… 

a  

……………………………….. 

………………………………… 

 reprezentowanym przez: 

…………………………………… 

zwanym dalej wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu 

nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu …………………. 

 

§ 1 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie w sezonie grzewczym 2018/2019r.  

Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone  rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 3.11.2014r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki 

dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1547) i posiadać minimalne parametry: 

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 

- zawartość siarki max. 0,1 % 

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 

- zawartość wody max. 200 mg/kg  

- przewidywana całkowita ilość oleju  wynosi 60.000 litrów z zastrzeżeniem iż, może ulec 

zmniejszeniu w zależności od panujących warunków atmosferycznych. W przypadku  zmniejszenia 

ww. ilości wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju opałowego na  terminalu producenta 

/importera, transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia. Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Gnojnie zobowiązuje się do kontrolowania całkowitej szacunkowej ilości 

zamawianego przez siebie opału. 

§ 2 

1.Dostawy będą realizowane partiami, a częstotliwość i wielkość pojedynczych dostaw wynikać 

będą z każdorazowego zgłoszenia przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 

(faxem , emailem) bez ograniczeń co do częstotliwości zamówień w terminie nie dłuższym niż 4 dni 

od daty złożenia zamówienia lub innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Dostawy będą 

realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019r. 



2.Wykonawca  zawiadamia Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gnojnie o  godzinie 

planowanej dostawy z minimum 1 –dniowym wyprzedzeniem.  

3. Cysterna do przewozu oleju opałowego musi być wyposażona w legalizowane urządzenie 

pomiarowe wskazujące ilość zatankowanego paliwa, spełniające wymagania ustawy z dnia 11 maja 

2001r. Prawo o miarach. 

 

§ 3 

1.Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 60.000 

litrów oraz do stosowania cen zgodnie ze złożoną ofertą tj.: 

cena  producenta ………….  z dnia 6 września  2018r.  – ……. zł/litr 

upust*/marża * w wysokości ……….% 

cena za 1 litr po zastosowaniu upust*/marży * wynosi - ………. zł netto   

podatek VAT za 1  litr…………%,  - …………… zł 

cena brutto za 1 litr - ……….. zł 

słownie: ………………………….. 

2. Wartość zamówienia na dzień przetargu wynosi ……………… zł brutto 

Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z dostawą. Wykonawca ponosi koszty transportu, 

załadunku i wyładunku przedmiotu zamówienia. 

 3.  Ceny określone w ust.1 mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmian cen u producenta. 

Wówczas wykonawca z fakturą dołącza aktualną cenę obowiązującą w dniu dostawy ogłoszoną 

przez  wskazany w ofercie koncern  będący źródłem zaopatrywania. 

4. Marża/ upust jest wielkością stałą i obowiązuje przez cały okres realizacji umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku 

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy  w przypadkach: 

a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, spowodowana zmianą przepisów, 

b) wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian  

w obowiązujących przepisach prawa, 

6. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to 

za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z 

podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 

potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do 

dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

7. Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej 

oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące prace:  

 - ...........................................................................................  

- .............................................................................................  

2. Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi.  

3. Wykonawca (zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym) zamówienie 

wykona  sam/sam, za wyjątkiem prac w zakresie ................................, które zostaną  wykonane 

przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca  powoływał się, na 



zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w celu wykazania  spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.  

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji , wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 

25 a ust.1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się  na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej nastąpi na podstawie faktur za odebrane partie.  

Faktura  powinna być dostarczona do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, 

która złożyła zamówienie na opał.  

2. Upoważnioną do podpisywania poświadczeń dostawy jest: 

……………………………………… 

3. Termin płatności wynosi …………dni od daty jej doręczenia. Należność za wykonaną dostawę 

będzie dokonywana przelewem.   

4. Faktury należy  wystawić: Nabywca – Gmina Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno NIP: 655 18 

72 472, Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, Gnojno 148. 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość opału i ciągłość dostaw, a do każdej dołączy  orzeczenie 

laboratoryjne badania próbki dostarczonego oleju (świadectwo jakości-atest) z którego wynikać 

będzie, że dostarczony produkt spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

3.11.2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz 

rodzajów instalacji warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałów (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1547). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dostawy, która nie zostanie udokumentowana 

świadectwem jakości określonym w ust. 1. 

3. Wykonawca  zobowiązuje się każdorazowo, na wniosek Zamawiającego lub upoważnionej przez 

niego osoby, udostępnić pobranie próbek opału będącego przedmiotem dostawy. Próbki oleju 

opałowego będą pobierane z autocysterny wykonawcy, a ich ręczne pobieranie będzie odbywało się 

zgodnie z norma PN-EN ISO 3170. 

 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że dostarczony opał nie spełnia 

wymaganych parametrów, to koszt tych badań ponosi wykonawca a w przypadku przeciwnym 

Zamawiający. 

5. W przypadku opisanych powyżej, gdy przedmiot umowy nie będzie zgodny z wymaganymi 

parametrami, ilością przywiezioną, a wystawioną fakturą, konsekwencją w razie powtarzających się 

w/w okoliczności będzie zerwanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6.  Strony ustalają, iż Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie dostarczoną ilość oleju. 

7. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego awarii jego urządzeń grzewczych 

spowodowanych złą jakością sprzedawanego paliwa, wszelkie koszty usunięcia tych awarii będzie 



ponosił Wykonawca. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) W razie nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie oznaczonym w § 2 ust. 1 w wysokości 

0,5 % wartości brutto dostawy cząstkowej za każdy następny dzień zwłoki.  W przypadku 

wystąpienia zwłoki w dostawie przedmiotu dostawy dłużej niż 7 dni Zamawiający dokona  

interwencyjnego zakupu u innego wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć ewentualną 

różnicę ceny opału zamówionego zamiennie u innego wykonawcy. 

b) za nieprzedłożenie Wykazu osób, o którym mowa w § 8 ust. 2 wraz z oświadczeniem, że są one 

zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, o której mowa w § 8 ust. 3, w wysokości 1000 

zł, za każdy przypadek.  

c) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii umów o pracę 

zawartych przez Wykonawcę, o których mowa w § 8 ust. 4 wraz ze zgodami pracowników na  

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w 

wysokości 300 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej  

osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę 

ww. dokumentów.  

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto za cały zakres ilościowy dostaw. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto za cały zakres ilościowy dostaw. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego faktury cząstkowej  

wykonawca może wstrzymać się z realizacją dalszych dostaw cząstkowych i takie zachowanie 

wykonawca nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

5.  Zamawiający  zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wykonawcy. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności w zakresie realizacji usług dotyczących pracy 

kierowcy  będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) zgodnie 

z oświadczeniem złożonym w ofercie.  

2 Wykonawca w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które będą 

realizować wyszczególnione w ust. 1 usługi, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

umowę o pracę. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie 

traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.  

3. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób, w terminie 5 

dni od zmiany osób. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy.  



4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o 

pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych w 

ust. 1 Umowy. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usługi 

 w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są osobami 

wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 2.  

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

W pozostałych przypadkach, które nie zostały unormowane niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


