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Projekt umowy  Nr  DT/14/2018 

 

Zawarta  w dniu ………………...  w Środzie Śląskiej pomiędzy: Średzką Wodą Spółką z 

o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI 

Gospodarczy pod numerem  0000246309. NIP: 9131561206, REGON: 020185449, 

reprezentowaną przez: Mgr  inż. Antoniego Biszczaka – Prezesa Zarządu zwanym w dalszej 

treści umowy Zamawiającym, a Firmą:  …………………………………………..………….. 

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru 

najkorzystniejszej oferty  na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytanie 

ofertowego do wartości 30 000 euro zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Średzkiej 

Wodzie Sp. z o.o. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości  40 000 

litrów +/- 20% do Średzkiej Wody Spółki z o.o. na sezon 2019/2020.  

2. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy to 20 000 litrów.  

3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie bieżących zapotrzebowań 

zgłaszanych przez Spółkę w okresie trwania umowy w ramach w/w limitu ilościowego. 

4. Każde zamówienie i dostawa będzie realizowana zgodnie z Ustawą o systemie 

monitorowania i przewozu towarów z dnia 9 marca 2017r. (Dz. U.2017 poz. 708). 

5. Wielkość zamówienia może ulec zmianie (w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych). Zamawiający nie ma obowiązku odebrać pełnej ilości planowanych 

dostaw. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

 

Niniejsza umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do 30-go kwietnia 2020r. 

 

§ 3 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Za dostarczony olej opałowy, Zamawiający zapłaci należność w kwocie ustalonej na 

podstawie ilości dostarczonego oleju i ceny określonej w ust. 2 – liczonej proporcjonalnie 

do ilości oleju. 

2. Cena jednostkowa brutto oleju opałowego lekkiego, ustalona na dzień 

26.09.2018r.(zgodnie z ofertą) wynosi ……………. zł/litr (słownie: ……………………). 

Obejmuje ona cenę producenta i ………….. upustu dostawcy, a także obowiązujący 

podatek VAT. Cena zawiera także wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  w 

tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszelkie inne koszty wynikające z realizacji 
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przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami ogłoszenia i  umową. Upust w czasie 

trwania umowy nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.  

3. Strony postanawiają, że cena jednostkowa ustalona w ust. 2 może ulec zmianie w 

przypadku wzrostu lub obniżki ceny zakupu oleju opałowego u producenta lub zmiany 

obowiązującej stawki podatku VAT.  

4. Na Dostawcy spoczywa obowiązek dołączenia do każdej faktury kopii komunikatu 

producenta informującego o aktualnej cenie oleju opałowego oraz kalkulacji bieżącej ceny 

dostawy przy zachowaniu stałego upustu i obowiązującej stawki podatku VAT. Ustalona 

w ten sposób cena nie stanowi zmiany umowy. 

5. Zapłata będzie dokonywana każdorazowo w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury 

przez Wykonawcę. 

 

§ 4 

KARY UMOWNE 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się 

zapłacić kary umowne w następujących przypadkach: 

 1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 20% wartości dostawy nie spełniających parametrów określonych w § 5 

ust. 4, 

b) w wysokości 0,5% wartości umownej partii oleju opałowego nie dostarczonego w 

terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:  

a) w wysokości 0,5% wartości umownej nieodebranej partii oleju opałowego, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

b) odsetki ustawowe w przypadku nie wywiązania się z warunków płatności, o których 

mowa w § 3. 

2. Wartość naliczonej kary i różnicy ceny zostanie przedstawiona dla Wykonawcy w formie 

kalkulacji. 

3. Należności dla Zamawiającego  z tytułu nieterminowej dostawy mogą być potrącone 

z płatności za zrealizowane dostawy oleju opałowego. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminów 

wypowiedzenia w przypadku zmiany ceny oleju opałowego powyżej 30% pierwotnej 

ceny oleju opałowego ustalonej w §3 ust.2. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Zamawiający złoży zamówienie na olej opałowy lekki zgodnie z ustawą o systemie  

monitorowania przewozu towarów z dnia 9 marca 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 907). 

2. Wykonawca dostarczy zamówioną ilość oleju w terminie 3 dni roboczych od daty 

złożenia zamówienia. 
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3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających terminowe dostarczenie oleju 

Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dostawę zastępczą. 

4. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy odpowiadający wymaganiom 

jakościowym wg Polskiej Normy PN-C-96024. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne atesty podczas każdej dostawy. 

6. Brak wymaganych atestów, spowoduje wstrzymanie płatności za należną fakturę do 

chwili dostarczenia wymaganych dokumentów.  

7. W przypadku dostawy wadliwej partii oleju, Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia 

zwrotu i wymiany wadliwej partii oleju opałowego oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym 

związanych. 

8. Dostawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń związanych ze spalaniem oleju opałowego 

powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego oleju opałowego. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ewentualnego zanieczyszczenia 

 powstałego podczas napełniania zbiorników paliwem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych świadectw legalizacji liczników 

tankowania, stanowiących wyposażenie autocystern. 

11. Napełnianie zbiorników paliwowych będzie się odbywać w obecności pracownika 

Zamawiającego. 

§ 6 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

 

1. Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:   

a)  Zmiany  danych  teleadresowych,  osób  reprezentujących  firmę  –  na  wniosek  

Zamawiającego  lub  Wykonawcy  w  postaci pisemnej zgody,   

b) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,  

c) Zmiana wielkości zamówienia  –  na  wniosek  Zamawiającego.   

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej oraz zgody drugiej strony na 

zmiany. 

§ 7  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy wynikające z Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie nieprzewidziane spory mogące wyniknąć w trakcie stosowania umowy zostaną 

poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę oraz ogłoszenie o 

zamówieniu. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA:                                                          ZAMAWIAJĄCY:  

     

 

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


