
Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór umowy 

 

 

 

UMOWA Nr ……………..  
zawarta w dniu ……………………….. w Barzkowicach  

 

pomiędzy: 

 

Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,                             

73-134 Barzkowice 2, NIP 854-00-16-836, REGON 001047305,  

reprezentowanym przez: Dyrektora – Adama Kalinowskiego,  

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,  

a  

Firma, adres, NIP, Regon, KRS, reprezentowany przez ….. 

 

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej każda z osobna „Stroną” i razem „Stronami”, 

 

o następującej treści.: 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FK.251.8.2018.RM na 

dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 j.t. z późn. 

zm.), dalej Pzp.  

 

 

Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

oleju opałowego lekkiego, na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowiących integralną 

część Umowy. 

2. Szacunkowa maksymalna ilość oleju opałowego, którą Zamawiający przewiduje zakupić w 

okresie obowiązywania Umowy wynosi nie więcej niż 85 m3. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie wykonywania Umowy ilości 

zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w ust. 2. 

4. Z tytułu różnicy między przewidywaną ilością nabywanego oleju, a faktycznie zakupioną 

w oparciu o uprawnienie Zamawiającego wynikające z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze. 

5. Wartość brutto całości zamówienia wynikająca ze złożonej oferty obowiązującej w dniu 

………… r. ustalono na kwotę…..…. zł,  słownie:…………………………… 

 

§ 2 
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony, od ………………….. r. do 31.12.2019 r.  

2. Strony Umowy ustalają, że niniejsza Umowa zakończy się przed wskazanym w ust.1  

terminem w przypadku, gdy: 

1) przed datą 31.12.2019 r. Zamawiający dokona zakupu maksymalnej łącznej ilości oleju, o 

której mowa w § 1 ust. 2 Umowy, 



 

  

 

2) przed datą 31.12.2019 r. wartość zakupionego oleju osiągnie maksymalną wartość 

określoną w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy. 

 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i 

umiejętności, wiedzę oraz środki finansowe do  realizacji Umowy.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu olej opałowy na własny koszt i ryzyko. 

3. Wykonawca gwarantuje, że olej opałowy będzie posiadał jakość zgodną z obowiązującymi 

normami jakościowymi.  

4. Wykonawca zapewnia stałą marżę / upust w wysokości ………%, która będzie stosowana do 

cen jednostkowych netto producenta oleju opałowego obowiązujących w dniu dostawy, 

przez cały okres trwania Umowy. 

5. Wykonawca wraz z fakturą przedłoży wydruki cennika ze strony internetowej producenta 

oleju opałowego, w celu potwierdzenia prawidłowości naliczenia ceny. 

 

§ 4 
1. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie sukcesywnie, w terminach i w ilościach 

wskazanych w wysłanym przez Zamawiającego za pośrednictwem faxu lub poczty 

elektronicznej lub złożonym telefonicznie zamówieniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot Umowy w dni robocze od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00, własnymi środkami transportu i na własny koszt, 

do siedziby Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie RP. 

3. Realizacja dostawy odbywać się będzie w terminie nie przekraczającym …….. godzin od 

momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostawy zrealizowane, na 

podstawie faktur VAT, w terminie …… dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury do Zamawiającego. 

2. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy o 

numerze:……………………………………………………………………………………  

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 
1. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: ………………….-  tel. 

…………...      

2. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Wykonawcy: ………………………, tel. 

………………. 

§ 7 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy są kary umowne. 
2. W przypadku opóźnień w terminach dostaw z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 

0,5 % wartości brutto opóźnionej dostawy. 

3. Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 10 dni kalendarzowych Zamawiający może 

odstąpić od Umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 

wartości Umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 5 Umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 należą się Zamawiającemu niezależnie od winy 

Wykonawcy.  

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 podlegają kumulacji. 



 

  

 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3, będą płatne na podstawie not księgowych 

wystawionych przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty ich doręczenia Wykonawcy. 

7. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje 

wyrządzonej szkody. 

 

§ 8 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu za wykonaną część Umowy.  

 

§ 9 
Dla potrzeb realizacji niniejszej Umowy, w szczególności dla przesyłania zamówień oraz 

uzgadniania terminów i wielkości dostaw oleju opałowego, o których mowa w § 4 ust. 1 

Umowy, Strony ustalają następujące dane kontaktowe: 

1. Wykonawcy:  

a) Numery telefonów:………………………………………………………………... 

b) Numery faxów: …………………………………………………………………… 

c) Adresy poczty elektronicznej: ……………………………………………………. 

2. Zamawiającego: 

a) Numery telefonów: ………………………………………………………………… 

b) Numery faxów: …………………………………………………………………….. 

c) Adresy poczty elektronicznej:……………………………………………………… 

 

§ 10 
1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do Umowy za zgodą Zamawiającego. 

2. Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Zmiany Umowy, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, 

stanowiącego że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 

1) zmiany w terminach dostaw wymuszone: 

a) okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, 

b) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością 

wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ, 

c) przez siłę wyższą, tj. okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w 

trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w 

szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, 

intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia 

radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub 

strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej 

Umowy; 

2) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów 

i usług VAT. 

5. Dokonanie zmiany do niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, z uwzględnieniem 

postanowień art. 144 Prawa zamówień publicznych, pod rygorem nieważności. 

6. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

szczególności:  



 

  

 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

2) zmiany danych kontaktowych, teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między Stronami.  

§ 11 
1. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz złożona przez Wykonawcę oferta. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, będą rozpatrywane 

przez właściwy sąd siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 t.j. z 

późn. zm.) oraz podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

dotyczących Zamawiającego, otrzymanych bądź uzyskanych w związku z wykonaniem 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  

6. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 5 również przez 

osoby i podmioty, którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej 

Umowy. 

7. Udostępnianie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić 

wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa 

i w zakresie określonym niniejszą Umową.  

 

 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 

    ………………………………                   ………………………………… 

 

 

 

 


