
U M O W A    

Zawarta w dniu ………………… r.  pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie 

Juchacz w Gorzowie Wlkp.  ul.  Podmiejska Boczna  10 zwanym w dalszej  części  umowy 

Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. …………………….. - Dyrektora 

a)………………………..działającą  (-ym)  na  podstawie  wpisu  do 

……………………………….. pod numerem ……………………….,  zwaną (-ym) w dalszej 

części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

1. ………………………………………………………………..

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  sukcesywne  dostawy oleju  opałowego  lekkiego  do  Domu 

Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 w 

okresie  12  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy,  rozstrzygniętego  wyborem  oferty 

Wykonawcy w dniu ……………………. została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający 

na sukcesywnych dostawach oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej Nr 1w 

Gorzowie Wlkp., przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10 w okresie 12 miesięcy od daty podpisania 

umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz 

zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Przewidywane zużycie  oleju opałowego lekkiego w skali  12 miesięcy wynosi  190.000 

litrów.

3.  Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  z  tytułu  zamówienia  mniejszej  ilości  oleju 

opałowego lekkiego, niż określona w ust. 2.

§ 2

Strony ustalają następujące warunki dostaw:



1.  Olej  opałowy  dostarczany  będzie  partiami  w  ilościach  zgodnych  z  każdorazowymi 

zamówieniami  Zamawiającego,  stosownie  do  jego  bieżących  potrzeb,  na  podstawie  jego 

jednostronnych dyspozycji.

2.  Zamówienie  na  dostawę,  zawierające  wszelkie  informacje  dotyczące  danej  partii  oleju 

opałowego  lekkiego,  Zamawiający  złoży  Wykonawcy,  w  formie  pisemnej,  faksem  lub 

telefonicznie – każdorazowo z podaniem nazwiska osoby zamawiającej.

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie złożone w ramach niniejszej 

umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili jego otrzymania.

4. Wykonawca na własny koszt zapewni każdorazowo transport oleju opałowego lekkiego do 

siedziby Zamawiającego. Obowiązek należytego zabezpieczenia oleju opałowego w czasie 

transportu spoczywa na Wykonawcy.

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany olej opałowy będzie spełniał obowiązujące normy.

6. Do każdej dostawy wymagany jest atest jakości.

7. Wykonawca gwarantuje, że upust zaproponowany w ofercie jest stały i będzie niezmienny 

przez cały czas trwania umowy.

§ 3

1.  Cena  brutto  1  litra  oleju  opałowego  lekkiego  po  uwzględnieniu  upustu  wynosi: 

…………… zł słownie: …….......................………………………………………………........

2. Cena ta zawiera  ………………………. % upustu od ceny netto dnia oleju opałowego, 

która wynosi …………………. zł netto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  za 1 

litr oleju. 

3.  Łączna wartość netto całego zamówienia,  tj.  przewidywanych 190.000 litrów oleju 

opałowego w skali  12  miesięcy wynosi:  …………....................................………… zł

słownie: …………………………………………….. zł  netto oraz …………………… zł 

brutto słownie……………………………………….zł brutto

4.  Cena,  o  której  mowa  w  ust.  1  jest  niezmienna  w  okresie  związania  ofertą  tj.

do dnia …........ 2009r.

5.  Po  okresie  ustalonym  w  ust.  4  cena  oleju  może  ulec  obniżeniu  lub  podwyższeniu 

w przypadku zmiany cen wprowadzonej przez producenta.

6.  Zmiana  ceny brutto  dostarczanego oleju zostanie  naliczona  wskaźnikiem procentowym 

obliczonym z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i zaokrąglona do setnej części 

złotego.  Podstawą  kolejnej  zmiany  ceny  brutto  będzie  cena  brutto  obowiązująca  przy 



dostawie poprzedniej.

7.  W  przypadku  zmiany  ceny  przez  producenta  Wykonawca  powiadomi  o  tym  fakcie 

pisemnie Zamawiającego.

8. Na podwyżkę ceny wymagana jest zgoda Zamawiającego, bez tej zgody nie może być 

dokonana  dostawa.  Odmowa  zgody  na  podwyżkę  uprawnia  Zamawiającego  do 

natychmiastowego odstąpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do żądania kary umownej, 

o której mowa w § 6 ust. 4 lit. a).

9. Zmiana ceny oleju opałowego musi być potwierdzona kopią oficjalnej decyzji producenta.

§ 4

1.  Za  każdorazowe  dostarczenie  partii  oleju  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłaty 

należności  –  za  dostarczoną  partię  oleju  opałowego  -  przelewem  na  konto  Wykonawcy 

w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury,  pod  warunkiem 

dokonanego  bez  zastrzeżeń  odbioru  ilościowo  –  jakościowego  dostarczonego  oleju 

opałowego.

2. Faktury wystawiane będą na Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 – 400 

Gorzów Wlkp., ul Podmiejska Boczna 10   NIP 599 – 11 – 13 – 735. 

3.  Przyjmuje  się,  że  dniem  zapłaty  jest  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego 

Zamawiającego.

§ 5

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany 

jest do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując pisemnie swoje roszczenia 

do Wykonawcy.

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do  roszczeń 

Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia.

3.  Jeżeli  Wykonawca odmówi uznania roszczenia  lub nie  udzieli  pisemnej  odpowiedzi na 

roszczenie w ustalonym terminie, Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń na drodze 

postępowania sądowego.

§ 6



1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nienależyte wykonywanie 

dostaw będących przedmiotem umowy.

2.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania  lub  zaniechania  własne  oraz  osób, 

którym powierzył wykonanie umowy lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii oleju opałowego w wysokości 0,5 % 

wartości brutto niezrealizowanej partii oleju opałowego za każdy dzień opóźnienia, 

nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto całego zamówienia,

b) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi 

odpowiedzialność  Wykonawca,  w  wysokości  10%  łącznej  wartości  brutto  całego 

zamówienia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w wysokości 10% łącznej wartości brutto całego zamówienia, z 

wyjątkiem wystąpienia  sytuacji  przewidzianej  w art.  145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz w § 3 ust. 8 umowy.

5. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w § 4 ust. 1 przysługują 

odsetki ustawowe.

6.  Zamawiający ma prawo dochodzić  od  Wykonawcy odszkodowania  uzupełniającego na 

zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia.

§ 7

1.  Strony ustalają,  że  niniejsza  umowa zostaje  zawarta  na okres  12 miesięcy,  tj.  od dnia 

………………………………… do dnia ………………………………..

2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy:

• w każdym czasie za zgodą obu stron,



• przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy,  ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności jeżeli:

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

b) Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

swoich wierzycieli, bądź osób trzecich,

c)  Wykonawca rażąco narusza postanowienia  niniejszej  umowy,  w szczególności,  gdy 

opóźnienie w realizacji zamówienia przekracza co najmniej 7 dni. 

4.  Odstąpienie  od  umowy następuje  z  chwilą  pisemnego  zawiadomienia  drugiej  strony o 

przyczynie odstąpienia.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3  lit. c), Zamawiający 

oprócz naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 3 lit. b) nie traci uprawnienia do naliczania 

kar umownych za opóźnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit. a).

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie, w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i mogą nastąpić tylko 

przy zaistnieniu przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa 

do wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 10

Wszelkie  spory mogące  wyniknąć  w toku realizacji  niniejszej  umowy strony poddają  do 

rozpatrzenia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 11

W sprawach nie  uregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  :  ustawa  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.



§ 12

Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  nie 

zawierających żadnych poprawek ani skreśleń, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 
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