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  Wzór                                                                                                 Załącznik Nr 6 do SIWZ                                                       
 

UMOWA Nr  ……../ 2012 
 
 
zawarta w dniu …………………. 2012r. w Murowie  pomiędzy Gminą Murów 46-030 Murów ul. 
Dworcowa 2 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez -Wójta 
Gminy Murów – Andrzeja Puławskiego  
 a 
 Firmą ………………………………………………………… 
 z siedzibą w: ………………………………………………………… 
 NIP: ………………….         REGON:………………………………… 
zarejestrowaną w: …………………………………………………………………. 
Zwanym dalej „Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 została zawarta umowa o następującej treści: 
 
                                                                             § 1. 
 
W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 
113, poz.759 z późn zm.),  
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn:  
„ Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek gmin nych”. 
 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać olej opałowy 
lekki o normach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do kotłowni 
olejowych w następujących placówkach:  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie ul. Wolności 22 
Publiczne Przedszkole w Murowie ul. Lipowa  17 
Publiczna Biblioteka w Starych Budkowicach ul. Ogrodowa 3 
Remiza Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Grabczoku ul. Wiejska  
w ilo ści  maksymalnej 50 000 litrów. 
 
                                                                            § 2 
 
1. Zgodnie ze złoŜoną ofertą wynagrodzenie Wykonawcy  za przedmiot zamówienia określony  
     w § 1 pkt. 1 w okresie trwania umowy wyraŜa się kwotą: 
1.1.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy za 1 litr  oleju opałowego: …….zł netto  
        (słownie złotych ………………)  do ceny jednostkowej zostanie doliczony podatek VAT w  
         wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 
1.2   Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia. 
1.3  Niniejszą umowę zawiera się do kwoty ogólnej zamówienia ………………….zł brutto  
       (słownie złotych…………………………………………………………………………..)  w  
         tym podatek VAT: …………………………….zł 
       (słownie złotych:…………………………………………………………………….)   
 



 2 

§ 3 
 

1. Zamawiający  oświadcza, Ŝe kupuje paliwo na potrzeby własne.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odebrania mniejszej ilości litrów, aniŜeli określona w 
ust. 1.  Wykonawca nie przysługują z tego tytułu Ŝadne roszczenia. 
3.Do kaŜdej dostawy  Dostawca dołączy świadectwo jakości producenta. 
4.Dostawa będzie odbywała się sukcesywnie, zaleŜnie od konkretnego zlecenia na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. Ilość zamawianego jednorazowo oleju opałowego lekkiego 
będzie wynosić nie mniej niŜ 1000litrów i nie więcej niŜ 6000litrów. Ze strony  Zamawiającego 
upowaŜnionymi do zamawiania dostaw oleju oraz potwierdzenia odbioru są dyrektorzy 
placówek lub pracownicy przez nich upowaŜnieni. 
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmioty zamówienia. 
6. Dostawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia dostarczyć Ŝądaną 
ilość oleju opałowego do wskazanej w zgłoszeniu placówki. 
7.Dostawy winne odbywać się autocysternami wyposaŜonymi w pompy, węŜe z końcówką 
przystosowaną do wlewu paliwa oraz liczniki wskazujące ilość wydanego oleju opałowego. 
Urządzenia dystrybucyjne w autocysternach powinny być oplombowane oraz posiadać 
wymagane i aktualne dopuszczenia i badania. 

§  4 
 
1.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy  do 30 kwietnia 2013r. 
 
2. Rozliczenie finansowe będzie następowało za rzeczywiście zakupiony przez 
Zamawiającego olej opałowy.  
3. Warunkiem rozliczenia ilości dostarczonego oleju opałowego będzie załączony do faktury 
list przewozowy potwierdzony przez osobę upowaŜnioną. 
4. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i jego 
staraniem. 
5. Strony postanawiają, Ŝe uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za 
realizację postanowień umowy są 
z ramienia Wykonawcy: ………………………………………… 
z ramienia Zamawiającego: Jadwiga Woszczak – inspektor 
 
                                                                                §  5 
 
1.Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaŜy 
produktów i ich  zgodności z obowiązującymi normami technicznymi. 
2. Reklamacje jakościowe przy  dostawie będą rozpatrywane po komisyjnym pobraniu próbek 
z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Sporny produkt badany będzie 
przez niezaleŜny instytut. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca 
stwierdzić zmniejszenie uŜyteczności produktu uniemoŜliwiające jego stosowanie zgodnie z 
przyjętym przeznaczeniem oraz odstępstw od powołanych wyŜej norm technicznych. 
3. W przypadku awarii kotła spowodowanej złą jakością oleju opałowego stwierdzona na 
podstawie przeprowadzonych badań koszt usunięcia awarii ponosi Wykonawca. 
 
                                                                                  §  6 
1. Zamawiający regulować będzie naleŜności za dostarczony olej opałowy w terminie 14 dni  
    od daty  dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego , przelewem bankowym na konto   
    Wykonawcy podane na fakturze. 



 3 

2. Zamawiający wyraŜa zgodę, aby  Wykonawca wystawiał faktury VAT bez jego podpisu na  
    fakturze. 
Faktury będą wystawiane oddzielnie na kaŜdą placówkę: 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie 
Ul. Wolno ści 22 
46-030 Murów 
NIP 991-01-72-783 
 
 Przedszkole Publiczne w Murowie 
 Ul. Lipowa 17  
 46-030 Murów 
 NIP 991-01-73-127 
 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie    
  ul. Wolno ści 22  
  46-030 Murów  
  NIP: 991-049-42-74                              
        
  Za dostarczony olej do remizy OSP w Grabczoku  fak tury nale Ŝy wystawi ć na: 
  Urząd Gminy w Murowie 
  Ul. Dworcowa 2 
  46-030 Murów  
   NIP: 751-12-77-611 
 
3. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego- Wykonawcy  
przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 
                                                                             §  7 

 
Strony uzgadniają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne: 
1. W razie zwłoki w terminowym dostarczeniu oleju opałowego Wykonawca zobowiązuje się do 
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% od wartości nie dostarczonego oleju   
w danej transzy - za kaŜdy dzień zwłoki. 
2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi on 
odpowiedzialność w wysokości 10% wartości całkowitej zamówienia. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku dostawy nie odpowiadającej normom co 
do jakości karę w wysokości wartość10 % wartości dostawy objętej reklamacją. 
4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn przez niego zawinionych w wysokości 10% wartości całkowitej zamówienia. 
 
                                                                             §  8 

 
1.Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę z dwumiesięcznym 
terminem wypowiedzenia  jeŜeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia 
niniejszej umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być 
osiągnięte w wyniku jej realizacji. 
2. Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
                                                                              §  9 
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1. Kara pienięŜna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z Ŝądaniem zapłaty. 
2. ZastrzeŜenie kar umownych nie pozbawia stron moŜliwości dochodzenia odszkodowania na 
zasadach prawa cywilnego, jeŜeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody. 
 

§  10 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyraŜoną w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŜeniem § 11.  
 

§ 11 
Strony dopuszczają  dokonywanie  zmian treści  umowy w następujących okolicznościach: 

1. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności 
których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: 1) 
zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego , 2) gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia  np.: w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT, 
akcyzy- kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana w przypadku 
wprowadzenia nowego rozporządzenia regulującego jakość oleju opałowego. 
2. Wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy będzie moŜliwe po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu strony poprzez: 1) opisanie zmiany, 2) uzasadnienie zmiany w tym 
podanie przyczyny dlaczego nie moŜna wykonać umowy na pierwotnych warunkach, w jaki 
sposób zmiana jest korzystna dla zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy, 3) 
wskazanie kosztu zmiany i sposobu jego wyliczenia.  
 
                                                                               § 12 
 
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 
przepisy      Kodeksu Cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie 
stanowią inaczej. 
2.Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 
swojej firmy, a takŜe o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 
3.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 
właściwy rzeczowo sąd powszechny. 
 
 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i 
jednym dla  Wykonawcy. 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJ ĄCY 
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