
- Projekt - 

Umowa na dostawę oleju opałowego 
 

   Umowa zawarta dnia  ……………… r. pomiędzy  

   Zamawiającym,  

tj. Miasto Rybnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku, ul. 

Bernarda Kuglera 8a, 44-207 Rybnik, reprezentowane przez Łukasza Widera  – dyrektora 

placówki 

    a  

   Wykonawcą, tj. …………………………………………………………………………………. 

 

   reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………… 
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania 

ofertowego. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego  

2. Zakres dostaw według zapytania ofertowego i oferty. Dokumenty te stanowią integralną część 

umowy.  

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do dnia  …………………  r. 

 

§ 3 

1. Realizacja dostawy materiałów odbywać się będzie sukcesywnie na zlecenie przesłane faksem 

lub mailem.  

2. Wielkość poszczególnych dostaw określana będzie każdorazowo w zleceniu.  

3. Realizacja nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli dostawa nie może być zrealizowana w ww. terminie, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego i uzyskać akceptację na dostarczenie towaru w późniejszym terminie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej do siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego załączania świadectwa jakości oleju opałowego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo redukcji przedmiotu zamówienia. 

8. Rzeczywiste ilości zamówienia mogą być mniejsze od podanych w zapytaniu ofertowym i będą 

zależne od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie brutto: …………………..., 

(słownie: ……………………………………… zł), w tym uwzględniono należny podatek VAT. 

2. Cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju opałowego wynosi: ……… zł (słownie: ………………). 

3. Opis kalkulacji ceny 1 litra oleju opałowego: 

1) cena brutto wyjściowa producenta ……….  zł/litr,  

2) upust dla Wykonawcy udzielony przez producenta oleju opałowego …………… zł/litr, 

3) marża stosowana przez Wykonawcę w stosunku do Zamawiającego  ………….. zł/litr. 

4. Cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju opałowego może ulec zmianie tylko w wyniku zmiany ceny 

zakupu oleju opałowego u producenta. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania marży na niezmienionej wysokości przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

6. Cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju opałowego wiąże Wykonawcę przy pierwszej dostawie 

paliwa. 

7. W przypadku zmiany ceny oleju wynikającej ze zmiany ceny zakupu oleju opałowego u 

producenta, Wykonawca wraz z fakturą dostarczy stosowną kalkulację i informację o cenie zakupu 



oleju u producenta, potwierdzającą utrzymanie stałej marży handlowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

zapisów ust. 9. 

8. W przypadku zmiany upustu dla Wykonawcy udzielonego przez producenta oleju opałowego, 

Wykonawca wraz z fakturą dostarczy stosowną kalkulację i informację o zmianie upustu 

potwierdzającą utrzymywanie stałej marży handlowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 9.  

9. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 będą wprowadzane na pisemny, uzasadniony  

i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia  

do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie 

podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany 

wysokości ceny jednostkowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

10. Umowa wygasa w przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu świadczenia dostaw objętych niniejszą 

umową przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1. 

 

§ 5 

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur wystawianych za każdą zrealizowaną 

dostawę po podpisaniu dokumentu odbioru dostawy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

§ 6 

Termin płatności należności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  

faktury. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za termin 

zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 7 

1.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP:  …………………… 

2.Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 642- 001-07-58. 

3. Dane na fakturze:   NABYWCA  

                                    Miasto Rybnik 

                                    ul. Bolesława Chrobrego 2 

             44-200 Rybnik 

                                    ODBIORCA 

             Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3  

                                    im. Jana Pawła II  

             44-207 Rybnik  

                                    ul. Bernarda Kuglera 8a  

 

§ 8 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

- za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 

3.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 



Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest Mirela Waluga. 
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest  ………………………..  

§ 11 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany łącznego wynagrodzenia umownego oraz ceny 

jednostkowej oleju opałowego jedynie w sytuacji, gdy: 

- nastąpi zmiana upustu dla Wykonawcy udzielonego przez producenta oleju opałowego, 

    w takim przypadku określone wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmienione, 

-  nastąpi zmiana ceny oleju opałowego u producenta - w takim przypadku określone wynagrodzenie    

   zostanie proporcjonalnie zmienione. Zmiana ceny oleju opałowego nie wymaga zmiany umowy w   

   formie aneksu. 

 

§ 12 

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 14 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy. 

 

§ 15 

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze stron. 
 

 

 


