
 

UMOWA  nr ……./2015 

zawarta w dniu …............................ w ………………………………, pomiędzy: 

Urzędem Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, NIP 827-21-40-506, 

reprezentowanym przez: Dorotę Kubiak – Wójta Gminy Brzeźnio 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Owczarek 

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

 .........................................................................  z siedzibą w …..................................................... 

ul., posiadającym NIP ………………………., REGON ………………………… 

reprezentowanym  

przez  ..............................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego (wartość zamówienia poniżej 

30.000 euro – art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych) 

 

 

§1 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy w postępowaniu w trybie 

zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku 

Urzędu Gminy w Brzeźniu  w ilościach określonych rzeczywistymi potrzebami. 

 

 

§ 2 

 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Przez czas trwania umowy obowiązywać będzie: 

a) cena wyjściowa producenta publikowana na jego stronie internetowej (bez VAT) 

na dzień dostawy 

b) upust dla Zamawiającego udzielony przez Wykonawcę
 
/(lub)  marża stosowana 

przez Wykonawcę w stosunku do Zamawiającego …………………% od ceny 

wyjściowej producenta ogłaszanej na jego stronie internetowej.
 

(niepotrzebne usunąć)
 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania upustu/marży na niezmienionej 

wysokości przez cały okres obowiązywania umowy. 



3. W przypadku zmiany ceny oleju, Wykonawca wraz z fakturą dostarczy stosowną 

kalkulację i informację o cenie wyjściowej producenta publikowanej na jego 

stronie internetowej na dzień dostawy, potwierdzającą utrzymanie stałej marży 

handlowej/ stałego upustu Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

należność za dostarczony olej opałowy przelewem w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury VAT. 

5. Powstanie zaległości w płatnościach za dostarczony olej, nie upoważnia 

Wykonawcy do wstrzymania dostaw. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

DOSTAWY 

1. Realizacja dostaw będzie odbywała się w następujący sposób: 

1) Zamawiający  lub osoba upoważniona przez Niego zgłosi telefonicznie      

zapotrzebowanie na olej opałowy z wyprzedzeniem do 3-ch dni; 

2) Wykonawca zrealizuje zamówienie w w/w terminie; 

3) W przypadku, gdy data realizacji zamówienia jest dniem świątecznym, termin 

realizacji zostaje przedłużony o kolejny dzień. 

2. Dostawa realizowana będzie w godzinach od 7.30 do 15.00 w dni robocze od     

poniedziałku do piątku w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego. 

3. Wykonawca gwarantuje stałą dobrą jakość paliwa o parametrach zgodnych ze złożoną 

ofertą; na każdą partię oleju dostarczy kopię świadectwa jakości oleju, wystawioną 

przez producenta. 

4. Zastrzega się możliwość zmniejszenia ilości dostawy przedmiotu zamówienia do 20%. 

5. Zamówienie obejmuje również transport i rozładunek w/w przedmiotu zamówienia 

we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Brzeźnio, w ilościach  

i terminach zależnych od potrzeb Zamawiającego.  

6. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego  

w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faxem.  

 

§4 

TERMIN REALIZACJI 

1.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się w ciągu trzech dni od dnia 

podpisania umowy. 

2.   Termin zakończenia dostaw przedmiotu zamówienia ustala się na dzień: 31.12.2015 roku. 

3.   Miejsca dostaw: budynek Urzędu Gminy w Brzeźniu 

 

 

§5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1.   Za  niewykonanie  lub     nienależyte   wykonanie   przedmiotu  umowy  strony   będą   

płacić następujące kary umowne: 

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia po telefonicznym zgłoszeniu 

przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień zwłoki, 



- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

 

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

- z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci karę umowną  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

   - w przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  

w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody. 

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wartość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§6 

ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY  

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

2.  Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: 

a) zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie dostawy: 

- niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; 

b) przedłużenie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw: 

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi  

c) Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko 

na skutek niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach: 

- zmiany ceny oleju opałowego u producenta, 

- zmiany przepisów.  

d) Pozostałe składniki ceny są niezmienne. 

e) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację zamówienia; 

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy 

czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; 

- siła wyższa  uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z zapytaniem ofertowym; 

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy; 

f) nastąpi zmiana ceny oleju opałowego u producenta; 

g) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy 

niż 60 dni. 

h) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont 

bankowych i innych danych identyfikacyjnych. 

i) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty. 



j) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn  

o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć. 

k) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia o 20% wielkości przedmiotu 

dostawy. 

 

Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami  niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§8 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej  

ze stron. 

§9 

Wiążące dla niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) Zapytanie ofertowe 

b) Oferta Wykonawcy 

 

 

WYKONAWCA:                                                                           ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

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

 

 

 

 


