
       ZP nr 1/2011/D 
     Zał. nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA NA DOSTAWY SUKCESYWNE OLEJU OPAŁOWEGO nr ….. 
 

zawarta dnia ................................................w Biskupicach pomiędzy: 

Publiczną Szkoła Podstawową z siedziba w Biskupicach nr 22 
NIP: 751-14-97-548 
REGON: 001183333 
Reprezentowaną przez : 
……………….. 
zwaną dalej: "Zleceniodawcą" 

a 
............................................................................... 
z siedzibą: ............................................................. 
NIP: ............. 
REGON: ......... 
Reprezentowanym przez : 
.................................................................. 
zwanym dalej: “ Dostawcą”. 
 
 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm). 
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Dostawcę oleju opałowego, zwanego w dalszej 
części umowy produktem.  

2. Produkt dostarczany będzie do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach.  
3. Produkt, o którym mowa w ust.1, musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w Polsce oraz parametrom zawartym w świadectwie analizy oleju załączanym  
kaŜdorazowo do faktury.  

4. KaŜda dostawa musi spełniać w zakresie jakości oleju następujące parametry:  
 

Lp. Oznaczenie parametru Jednostka wartość 

1. Gęstość w temperaturze do 15st. C kg/m3 maks. 860 

2. Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6 

3. Temperatura zapłonu st. C min.56 

4. Lepkość kinematyczna w 20 st. C mm2/s maks. 6 

5. Temperatura płonięcia st. C maks. - 20 

6. Pozostałość po koksowaniu z 10% pozost. destylacyjnej % (m/m) maks. 0,3 

7. Zawartość siarki % (m/m) maks. 0,10 

8. Zawartość wody mg/kg maks. 200 

9. Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg maks. 24 

10. Pozostałość po spalaniu % (m/m) maks. 0,01 

11. Skład frakcyjny  
- do 250 st. C destyluje 
- do 350 st. C destyluje 

 
% (V/V) 
% (V/V) 

 
poniŜej 65 
minimum 85 

12. Barwa - czerwona 
 

5. Do kaŜdorazowej dostawy Dostawca będzie dołączał świadectwo jakości danej partii oleju. 
6. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dane ze świadectwa jakości dotyczące danej partii oleju nie odpowiadają 

przedstawionym w ofercie przetargowej, Odbiorca nie odbierze dostawy, a koszty poniesie Dostawcy.    



 

§ 2. 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas ściśle określony od ..............................do 31 grudnia 2013 r.  
2. Przewidywana ilość zapotrzebowanego oleju w tym okresie wyniesie ok. 40 000 l.  
3. Wielkości zamówienia określonego w pkt. 2 moŜe ulec zmianie, nie więcej jednak niŜ o 25%. Zmiana 

taka nie będzie stanowić zmiany warunków umowy.  
4. Realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie telefonicznego zamówienia w ciągu 24 godzin po 

otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia. 
 

§ 3 
 

1. Dostawca za dostarczony olej wystawiał będzie rachunek, na którym kwota do uregulowania będzie 
iloczynem ilości dostarczonego oleju i ceny jednego litra oleju z oferty Dostawcy wybranej w drodze 
przetargu tj. ........zł/litr – z zastrzeŜeniem pkt 3.  

2. Rachunek będzie regulowany przelewem bankowym na konto bankowe Dostawcy, w ciągu 30 dni od 
dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku. 

3. Cena spisana na dzień podpisania umowy moŜe ulec zmianie w trakcie okresu dostawy w granicach 
ceny ustalonej przez producenta np.: Polski Koncern Naftowy lub Rafinerię Gdańską z zachowaniem 
stałych elementów składowych t.j. z zachowaniem formuły franco odbiorca: (cena producenta na dzień 
dostawy + stała marŜa/rabat w wysokości …… zł/l) + obowiązujące w dniu dostawy podatki. 

4. NiezaleŜnie od określenia zasad zmiany cen, jej kaŜdorazowa zmiana podlega uzgodnieniu  
z Zamawiającym przed bieŜącą dostawą.  

 

§ 4 
 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy własnym transportem, na swój koszt i własne 
ryzyko. 

2. Koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy ponosi Dostawca.  
 

§ 5 
 

Dostawca wyraŜa zgodę na wyrywkowe badanie oleju na jego koszt. 
 

§ 6 
 

W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, Dostawca zobowiązany będzie do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 

− w wysokości 0,5 % wartości pojedynczej dostawy, liczonej wg cen oleju opałowego obowiązujących  
w dniu wyznaczonym na dostawę, za kaŜdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia,  

− w wysokości 5% wartości niezrealizowanych dostaw, liczonej wg ceny oleju opałowego ostatniej 
dostawy, w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Dostawcy. 

 

§ 7 
 

Umawiające się Strony postanawiają, Ŝe w razie niewykorzystania limitu dostaw oleju opałowego  
w ilości określonej w § 2 pkt 2 Umowy przez Zamawiającego, Dostawcy nie przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści.    
 

§ 8 
 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności 
 

§ 9 
 

Zamawiajmy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 



 

§ 10 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku: 
1/ nieuzasadnionej podwyŜki cen oleju opałowego, z zastrzeŜeniem § 3, 
2/ 3-krotnego dostarczeni oleju opałowego o jakości innej niŜ określonej w ofercie przetargowej, 
3/ opóźnienia w dostawie produktu dłuŜszego niŜ 10 dni. 
 

§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 
 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy podlegają rozstrzyganiu przez sąd powszechny właściwy dla 
Zamawiającego. 

 

§ 13 
 

Umowa została sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
 
................................................................                          .................................................................... 
                 Zamawiający                                                                      Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


