
 
Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 
Wzór    umowy   –   projekt 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWA 

zawarta w dniu  ………………  pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez Dyrektora 
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół  w Goździe  na podstawie pełnomocnictwa 
Wójta  Gminy z siedzibą w Goździe przy ul. Radomskiej 7, 26 – 634 Gózd zwanym w dalszej  
części umowy   Zamawiającym,  w imieniu którego działają: 
1. Dyrektora ZEAS w Goździe     -  inż.  Józef  Drab 
a firmą  
…………………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą ……………………………………………………………………………………... 
reprezentowaną przez : ………………………………………………………………………. 
zarejestrowaną w …………………………………………………………………………….. 
zwaną  w dalszej części  umowy  Wykonawcą.                                                                                   
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zgodnie z ustawą z dnia              
19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmian.), w trybie 
przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  została zawarta 
umowa następującej treści. 

§ 1 

1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i sukcesywnej dostawy w łącznej ilości 180 000 L 
oleju opałowego lekkiego o  parametrach  jakościowych  określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  na sezon grzewczy 2009/2010 do  n/w kotłowni przy  : 

 - Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe                  w   ilości   130 000 L 

-  Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii  w   ilości      25 000 L 

-  Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce                   w  ilości       25 000 L 

wg załącznika  Nr 1 do umowy  w cenie brutto ………….  zł za 1 litr  oleju opałowego 

w terminie :  od dnia podpisania umowy   do  15.04.2010 r.  

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz  przyjęta  Oferta  Wykonawcy  stanowią 
integralną część niniejszej  umowy. 
3.Cena zawiera wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia łącznie z transportem i 
przeładunkiem. 
4.Za zakupiony olej opałowy  określony w § 1 pkt.1 umowy przysługuje Wykonawcy 
wynagrodzenie brutto  – w wysokości nie większej  niż  …………………….. zł                                  
za   całą dostawę  ( słownie : ……………………………….  ). 
5.Dopuszcza się zmianę ceny brutto  z  oferty za jeden litr oleju opałowego jedynie                               
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie, zmiany  cen przez   producentów  lub akcyzy 
ustalonej przez organy państwowe ,  przedstawionych w formie aneksu  do umowy po akceptacji  
Zamawiającego . 

§2. 
1. Olej opałowy  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do ………..  dni/ godzin  
od złożenia zamówienia telefonicznego . 
2 .Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu  olej opałowy  do kotłowni                    
w PSP w Klwatce , PSP w Goździe i PSP w Kuczkach Kolonii  swoim środkiem transportu i na 
swój koszt.                                                                                                                                                          
3. Zamawiający zastrzega sobie  zmianę tj. zmniejszenie   ilości oleju opałowego  w  
poszczególnych Szkołach  w  przypadku  zmiennych warunków  atmosferycznych .   
 
 
                                                                                                               

 



 

§ 3. 
1.  Wykonawca zobowiązuje się sprzedać przedmiot umowy dobrej jakości o parametrach 

zgodnych z ofertą złożoną do przetargu oraz z wymogami jakościowymi obowiązującymi w 
przepisach prawa dla paliw ciekłych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 
Pracy. 

2.  Do każdej partii dostarczonego oleju opałowego należy dołączyć świadectwo jakości. 
3.  W przypadku stwierdzenia wad oleju opałowego lub niezgodności dostawy z parametrami 

określonymi w ofercie, Zamawiający nie odbierze dostawy. 
4.  Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po odbiorze 

przedmiotu zamówienia u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia złej jakości oleju 
opałowego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 3 dni od 
zawiadomienia, dostarczenia zamiast oleju opałowego wadliwego, takiej samej ilości oleju 
opałowego wolnego od wad. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w przypadku 
powtarzających się skarg na jakość dostarczanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy.             
W przypadku otrzymywania oleju opałowego złej jakości umowa zostanie wypowiedziana 
stosownym pismem przez Zamawiającego. 

§4. 
1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu  kary  umowne: 
a/w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonej w § 1 pkt.4 umowy , gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
b/ w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonej w § 1 pkt.4 , za każdy dzień zwłoki 
w razie nie dotrzymania przez Wykonawcę  terminu określonego w § 2 umowy . 
2.Ewentualne kary umowne wymienione w pkt.1 i 2 Zamawiający  ma prawo pobierać z 
wynagrodzenia  Wykonawcy. 
3.Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie oznacza  kwotę brutto określoną                                         
w § 1 pkt.4 umowy . 
4.Jeżeli kara umowna przewidywana w  § 4 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych . 
 

§ 5. 
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy : 
1.W razie zwłoki w zapłacie  Wykonawcy należności zgodnie z warunkami określonymi  
w § 6 umowy, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości. 
2.Jeżeli kara umowna przewidywana w § 5 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych . 
 

 § 6 
1. Rozliczenie wynagrodzenia odbywać się będzie, na podstawie wystawianych przez   
  Wykonawcę Faktur za rzeczywiście dokonany zakup oleju. 
2.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta  
  Zamawiającego  na konto Wykonawcy w terminie  do 30 dni od daty prawidłowo 
  złożonej  faktury. Przy czym spełnienie świadczenia  jest data złożenia przelewu  
   w banku Zamawiającego. 
3.W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej Faktury VAT  
   Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, że posiada  odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia 
do wykonania przedmiotu  umowy, znajdują się w sytuacji umożliwiającej jej 
wykonanie i jest płatnikiem podatku VAT. 

 



 
 

                  §8. 
1.Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy           
w wysokości 2  %  wynagrodzenia brutto  określonego w § 1 pkt.4 umowy , co  stanowi kwotę   
………………….  zł,   słownie złotych: ……………………..   w  formie …………………. . 
Całe zabezpieczenie wniesione w gotówce będzie lokowane na rachunku oprocentowanym i 
zwrócone zostanie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy. 
Wykonawca otrzyma zwrot zabezpieczenia w przypadku: 
1)  wykonania robót zgodnie z umową 
2.Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy  w terminie 30 dni  
od dnia wykonania zamówienia . 

§ 9. 
1.Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie              
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności . 
2.Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy 
takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 
zmienić treść oferty Wykonawcy. 

§ 10 
1.Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia . 
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności opisanych w art.145 ustawy z dnia  29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
1.Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  oraz w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu  Postępowania Cywilnego. 
3.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla 
każdej ze stron. 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                WYKONAWCA 

 
 
 

 
 
 
 


