
Załącznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA (wzór)

W dniu ………………….... w Rypinie  pomiędzy: 
Powiatem Rypińskim, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin NIP 892-148-15-30
reprezentowanym przez 
Sławomira  Pawłowskiego – Dyrektor  Zespółu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego,
ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin, zwanym dalej Zamawiającym,

a:
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa)
…………………………………………………………………………………………………
(siedziba/adres)
wpisanym/ą do Krajowego Rejestru Sądowego (albo, odpowiednio, innego rejestru albo 
ewidencji) pod numerem: …………………………… NIP:
………………………………………..
zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:
1. ………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko i pełniona funkcja)
2. ………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko i pełniona funkcja)

łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną,

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  są  sukcesywne  dostawy  oleju  napędowego  grzewczego

przeznaczonego do celów opałowych na potrzeby:
1) Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie – w ilości 40 m 3

2) Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu – w ilości 50 m 3 ;
zwane dalej jednostkami organizacyjnymi powiatu.
2. Wskazane w ust. 1 ilości oleju mają charakter planowany. Faktyczna ilość zrealizowanych

dostaw będzie zależna od potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy

ilości  dostarczanego  oleju  może  ulec  zmianie,  tj.  zmniejszeniu  lub  zwiększeniu
maksymalnie  do  20  %  planowanych  w  ust.  1  ilości.  Powyższe  wynikać  będzie  
z warunków atmosferycznych, jakie będą panować w okresie obowiązywania umowy.  

4. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji,  o której mowa w ust. 3, Wykonawcy
nie  przysługują  żadne  roszczenia,  w  tym  o  zapłatę  odszkodowania,  z  tytułu
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niezrealizowanej  części  zamówienia,  jak również nie  może być  podstawą do odmowy
wykonania zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej napędowy grzewczy przeznaczony do celów
opałowych własnym  środkiem transportu, posiadającym aktualne  świadectwo legalizacji
urządzenia do pomiaru rozładunku oleju opałowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przy każdej dostawie na żądanie Zamawiającego okazać
świadectwo legalizacji, o którym mowa w ust. 5.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  każdorazowo  dostarczyć   olej  w  terminie  ….   dni
roboczych  od dnia  złożenia  zamówienia  faksem lub  drogą  elektroniczną.  Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zamówienia.

8.  Dostawa i rozładunek realizowana będzie w godzinach pracy jednostek organizacyjnych
powiatu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy 
w godzinach 7 00 - 15 00.

9. Minimalna ilość jednorazowej dostawy oleju  wynosi 4 m 3.

§ 2
Zamawiający oświadcza, że olej napędowy grzewczy  dostarczony przez Wykonawcę będzie
wykorzystany  na  potrzeby  lokalnych  kotłowni  jednostek  organizacyjnych  powiatu
przystosowanej do tego rodzaju paliwa, na cele grzewcze centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej.

§ 3

1. Jednostkowa cena netto każdorazowej dostawy oleju będzie równa dziennej cenie netto
sprzedaży  producenta  oleju:  ...................................  wskazanej  na  oficjalnej  stronie
internetowej producenta (www………..), obowiązującej w dniu dostawy powiększonej  
o stałą kwotową marżę albo pomniejszonej o stały upust, określoną/y w ust. 2.

2.  Stała  kwotowa marża/  stały  kwotowy upust  w wysokości  ...............................  zł/m  3

(słownie:  ............................  zł)  jest  niezmienna/y  przez  cały  okres  obowiązywania
umowy.

3.  Cena  jednostkowa netto  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
umowy, w tym koszty transportu i rozładunku. 

4. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy  w  zakresie  wysokości
wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania
umowy.  Jeżeli  w  czasie  obowiązywania  umowy  zmienione  zostaną  przepisy  prawa
określającego wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie
uprawniony przy wystawianiu faktury do naliczenia ceny brutto z zastosowaniem stawki
podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Zmiana ta nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Całkowita  wartość  umowy  nie  może  przekroczyć  kwoty  brutto  .............................  zł
(słownie: .......................................).

§ 4
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia

2020 r.
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2. W razie nienależytego wykonania warunków umowy, a w szczególności: dostarczenia
oleju  złej  jakości  lub  powtarzającego  się  opóźnienia  dostawy,  Zamawiający  może
rozwiązać ją w trybie natychmiastowym lub od umowy odstąpić. 

§ 5
1. Jednostki organizacyjne powiatu zapłacą należności za każdorazową dostawę oleju 

napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych na podstawie wystawionych
faktur VAT.

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika jednostkę, do której 
dostarczono olej tj.:

a) Nabywca – Powiat Rypiński, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, NIP 892-148-15-
30  Odbiorca - Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, NIP
892-137-98-95,

b) Nabywca – Powiat Rypiński, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, NIP 892-148-15-
30  Odbiorca - Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, NIP 892-
116-14-69,

3. Wykonawca wraz z fakturą VAT dostarczy każdorazowa  świadectwo jakości oleju
napędowego  grzewczego  lub  równoważny  dokument  wystawiony  przez  producenta
lub  jednostkę  upoważnioną  do  badań  oleju  oraz  informacją  o  cenie  netto  sprzedaży
producenta oleju obowiązującej na dzień dostawy.

4. Nie dostarczenie wraz z fakturą VAT  świadectwa jakości, o której mowa w ust. 3,
oraz informacją o cenie netto sprzedaży producenta olej  obowiązującą na dzień dostaw
może stanowić podstawę do odmowy opłacenia faktury za dostarczony olej.

5. Jednostki organizacyjne powiatu opłacą należną do zapłaty kwotę przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie …..  dni od dnia otrzymania faktury.

6. Za  termin  zapłaty  przyjmuje  się  datę  obciążenia  przez  bank  rachunku  jednostki
organizacyjnej powiatu.

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę  do wystawienia faktury bez podpisu jednostki
organizacyjnej powiatu.

§ 6
1. Osobami  odpowiedzialnymi  za realizację umowy, w tym przekazywanie zamówień    
ze strony Zamawiającego  są:
1) w Zespole Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie Pani/Pan 

…………………………………………… tel. ………., e-mail: ……………..
2) w Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu Pani/Pan 

…………………………………………… tel. ………., e-mail: ……………..

2. Osobą/ami odpowiedzialną/ymi za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest/są:
……………………………………… tel. ………., e-mail: ……………..
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za opóźnienie w dostawie oleju opałowego - w wysokości 500,00 złotych, za każdą
dzień roboczy opóźnienia,
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b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości
10%  całkowitej wartości, o której mowa w § 3 ust. 5 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli
szkoda przewyższy wysokość kar. 

3. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność  ponosi Zamawiający -  
w wysokości 10%  całkowitej wartości, o której mowa w § 3 ust. 5 umowy.

§ 8
Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, jednostki organizacyjne
powiatu  zapłacą  Wykonawcy  odsetki  ustawowe,  w  wysokości  określonej  w  odrębnych
przepisach i w dniu ich wymagalności.

§ 9
1. Każda  dostawa  udokumentowana  będzie  potwierdzeniem  otrzymania  dostawy  przez

upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.
2. Wykonawca  zapewnia  Zamawiającego  o  dobrej  jakości  dostarczanego  oleju  i  jego

zgodności  z  obowiązującymi  normami  technicznymi.  Reklamacje  jakościowe  przy
dostawie będą rozpatrywane po komisyjnym pobraniu próbek z udziałem przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiającego. Sporny produkt badany będzie przez niezależny instytut.
Podstawą  uznania  reklamacji  będzie  okoliczność  pozwalająca stwierdzić  zmniejszenie
użyteczności  oleju  uniemożliwiające  jego  stosowanie  zgodnie  z  przyjętym
przeznaczeniem oraz odstępstw od powołanych wyżej norm technicznych.

3. W przypadku awarii kotłów spowodowanej złą jakością oleju stwierdzoną na podstawie
przeprowadzonych badań, koszt usunięcia awarii ponosi Wykonawca.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Wszelkie  spory  wynikające  z  wykonywania  umowy  podlegają  rozstrzygnięciu  przez  sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

       ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA
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