UMOWA Nr ……/…….
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO
Zawarta w dniu ..................... pomiędzy Szkołą Podstawową w Gawlikach Wielkich
reprezentowaną przez:
1………………………………………………….………………………– dyrektora szkoły zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna dane Wykonawcy)

reprezentowanym przez:
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

uprawnionym do wykonania niniejszej umowy na podstawie złożonej ofert z dnia ………….…...... r.
w postępowaniu na zasadzie zapytania ofertowego zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” o
następującej treści:
Przedmiot i terminy wykonania umowy
§1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni oraz konserwacja
kotłowni w obiekcie Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich zgodnie ze złożona ofertą.
1. Ilość dostaw oleju w okresie realizowanego zamówienia wynosi ……..... litrów i będzie
dostarczana do wielkości potrzeb Zamawiającego.
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia obowiązuje od ....................
3. Termin zakończenia realizacji zamówienia obowiązuje do dnia....................
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
§2
Niniejsza umowa została zawarta na czas od dnia podpisania umowy do dnia zrealizowania dostaw do
wysokości kwoty brutto ……………. zł, słownie ………………………………………., ustalonej
przez Wykonawcę i nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.
1. Cena netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
- za jeden litr oleju z kosztami dowozu ............ netto, wartość netto za …………… l - ……
PLN, podatek WAT - ……… PLN.
- za jedną obsługę konserwacyjną kotłowni ............. PLN, należny podatek VAT w
wysokości ........PLN, łącznie z podatkiem ........... PLN.
2. Strony ustaliły rozliczenie dostawy oleju według ceny jednostkowej za jeden litr oleju z
kosztami dowozu przemnożonej przez ilość litrów dostarczonego oleju. Przy każdej dostawie
oleju będzie aktualizowana przez Wykonawcę cena jednostkowa do wartości wynikającej ze
zmiany udokumentowanej ceny nabycia oleju przez producenta.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych - wystawionych na odbiorcę
usługi za wykonane usługi odebrane przez Zamawiającego.
4. Należność za przedmiot umowy będzie płatna w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury
potwierdzonej przez odbiorcę.
5. Zapłata wartości nastąpi na podstawie faktury VAT wskazującej jako Nabywcę: Gminę
Wydminy, Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, NIP 845-19-72-086, oraz Odbiorcę : Szkołę
Podstawową w Gawlikach Wielkich, 11-510 Wydminy, Gawliki Wielkie 32, wystawionej przez
Sprzedawcę, przelewem na jego konto bankowe wskazane na fakturze.
Obowiązki stron
§3
1. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju sukcesywnie na zamówienie w ciągu trzech dni od
dnia zgłoszenia telefonicznego przez odbiorcę.

2. Przegląd konserwacyjny będzie dokonywany przez Wykonawcę jednorazowo na przełomie
stycznia/lutego 2021 r.
3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy.
4. Zamawiający zapewni dojazd do obsługiwanej kotłowni.
5. Na każdą dostarczoną partię oleju Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo

jakości wystawione przez producenta oleju.
6. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości oleju opałowego umowa może być
rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostawy
nieodpowiedniej jakości paliwa.
Odstąpienie od umowy, kary umowne
§4
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w
formie kar umownych w następujących przypadkach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości
zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od przedmiotu umowy z
przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości zamówienia.
3. Kary umowne nie wyłączają z odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych.
Postanowienia końcowe
§5
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci dodatkowego porozumienia stron.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy z ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące zaistnieć przy wykonaniu umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze
Zamawiającemu jeden egzemplarz Wykonawcy.

Zamawiający
………………………….
(pieczęć i podpis)

Wykonawca
………………………….
(pieczęć i podpis)

