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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

PROJEKT 

UMOWA Nr ............../2021 

zawarta w dniu …………………………….. 2020 r. w Drzewicy  pomiędzy: 

1. Gminą Drzewica  

REGON: 670224108;  NIP:  768-176-61-60  

Adres: ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica    

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Drzewica Ireny Jóźwickiej 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

*lub 

1. Gminą Drzewica  

REGON: 670224108;  NIP:  768-176-61-60  

Szkołą Podstawową w …………………………………… 

Adres:…………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w………………. 

przy kontrasygnacie Głównej księgowej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
w Drzewicy,  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

2. .................................................................................................................................................... 

                                                                    / pełna  nazwa firmy  / 

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

                                                                 /   adres   firmy / 

którą reprezentuje: .............................................................................................................. 

                                                                         /  imię i nazwisko, funkcja  /                                                                

prowadzącym(cą)  działalność gospodarczą  pod Nr .............................................................. 

zarejestrowaną w ...................................................................................................................... 

jednostka  rejestrująca  ( właściwy  Urząd , Sąd ) 

NIP: ...................................................................,REGON: ........................................................ 

zwanym  dalej  „DOSTAWCĄ”.  

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia 9 września 2021 r., strony 
zgodnie postanawiają:  
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§ 1 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie  35 000 litrów oleju 
opałowego lekkiego do następującego obiektu**: 

1.Blok mieszkalny ul. Fabryczna 16 w Drzewicy   poj. zbiorników 4.000 litrów; 
2.Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzicach Dużych 169 poj. zbiorników 5.000 litrów; 
3.Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie 31 poj. zbiorników 5.000 litrów; 
4.Szkoła Podstawowa w Idzikowicach 30b     poj. zbiorników 2.000 litrów; 
5.Szkoła Podstawowa w Brzustowcu 152     poj. zbiorników 5.000 litrów; 
6.Punkt Przedszkolny w Jelni 94A     poj. zbiorników 2.000 litrów; 
 

wg zgłoszonego zapotrzebowania. 
 
2. Termin wykonania zamówienia publicznego obejmuje sezon grzewczy 2021/2022. 
3. Przewidywany czas trwania umowy od podpisania umowy - do 30 kwietnia 2022r. 
4. Podana ilość oleju opałowego stanowi szacunkową wielkość zapotrzebowania w zależności 

od warunków pogodowych i nie obliguje zamawiającego do realizacji całości zamówienia. 
 

§ 2 

1. Zamówienie dostaw oleju opałowego będzie następować na podstawie ilościowego 
zapotrzebowania ZAMAWIAJĄCEGO zgłoszonego telefonicznie oraz potwierdzonego faksem przez 
pracownika podległego służbowo Burmistrzowi Drzewicy. 

2. Zgłoszenie zapotrzebowania na olej opałowy do poszczególnych placówek, odbywało się będzie w 
tym samym dniu na podstawie jednej listy zbiorczej, tak, aby dostawa oleju do wszystkich 
obiektów odbyła się jednego dnia.  

3. DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć zamówioną ilość oleju w ciągu 2 dni roboczych od 
otrzymania zamówienia. 

4. Dostawa odbędzie się w dniach i godzinach funkcjonowania jednostki tj. od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 15:00, pojazdem  DOSTAWCY wyposażonym w legalizowany licznik tankowania, 
bez żadnych dodatkowych opłat. 

5. Do każdej dostawy oleju opałowego DOSTAWCA dołączy świadectwa jakości i atesty 
potwierdzające że zrealizowana dostawa posiada parametry zgodnie z wymogami 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie badanie próbek oleju z dowolnie wybranej dostawy. Reklamacje 
jakościowe po dostawie paliwa rozpatrywane będą po komisyjnym pobraniu próbek przy udziale 
przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY. Koszty badań poniesie: DOSTAWCA, jeżeli 
badana próbka nie będzie spełniała wymagań jakościowych: ZAMAWIAJĄCY, jeżeli badana próbka  
będzie spełniała wymagania jakościowe. 

7. W przypadku stwierdzenia dostawy oleju o parametrach niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, 
dostarczony olej zostanie zwrócony na koszt DOSTAWCY, ponadto ZAMAWIAJĄCY zastosuje kary 
zgodnie z  §  5 umowy. 

8. DOSTAWCA odpowiada za uszkodzenia urządzeń związanych ze spalaniem oleju opałowego 
powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego oleju opałowego. 
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§ 3 

1. DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie postanowieniami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy oraz umową. 

2. Do wyliczenia ceny dostawy strony przyjmują wskaźnik podany w ofercie wynoszący ……………….. 
3. Należność będzie liczona jako iloczyn litrów dostarczonego oleju i ceny dostawy 1 litra oleju. 
4. Odbiór ilościowy dostawy oleju będzie następować na podstawie legalizowanych liczników 

przepływowych, w które muszą być wyposażone samochody Dostawcy i sporządzonych WZ, 
o czym stanowi w § 4, ust. 1. niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Zapłata za każdą dostawę oleju nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
DOSTAWCĘ, w oparciu o dokument WZ dla każdego obiektu***; przelewem bankowym na 
konto DOSTAWCY Nr: ............................................................................................ 

2. Faktura VAT wystawiona będzie na****:   
a. w przypadku dostawy oleju opałowego do bloku mieszkalnego ul. Fabryczna 16 

w Drzewicy na:  
Gmina Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22,  26-340   Drzewica, 
NIP: 7681766160, Regon: 670224108 

b. w przypadku dostawy do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzicach Dużych 
na: 
Gmina Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22,  26-340   Drzewica, 
NIP: 7681766160, Regon: 670224108 
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzicach Dużych, 
Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica 

c. w przypadku w przypadku dostawy do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Domasznie na: 
Gmina Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22,  26-340   Drzewica, 
NIP: 7681766160, Regon: 670224108 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie 
Domaszno 31, 26-340 Drzewica 

d. w przypadku dostawy do Szkoły Podstawowej w Idzikowicach na: 
Gmina Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22,  26-340   Drzewica, 
NIP: 7681766160, Regon: 670224108 
Szkoła Podstawowa w Idzikowicach 
Idzikowice 30 B, 26-340 Drzewica 

e. w przypadku dostawy do Szkoły Podstawowej w Brzustowcu oraz Punktu 
Przedszkolnego w Jelni na: 
Gmina Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22,  26-340   Drzewica, 
NIP: 7681766160, Regon: 670224108 
Szkoła Podstawowa w Brzustowcu 
Brzustowiec 152, 26-340 Drzewica 
 

3. Termin zapłaty:  do 30 dni od daty doręczenia faktury. 

4. Wraz z fakturą DOSTAWCA dostarczy każdorazowo kopię informacji producenta o cenie oleju 
w dniu poprzedzającym dostawę. 
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§ 5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez DOSTAWCĘ w postaci zwłoki   
w dostawie oleju opałowego ponad termin określony w § 2 pkt 2 niniejszej umowy zapłaci on 
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 5 % wartości umownej partii oleju opałowego nie 
dostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną, jeżeli jakość dostarczonej partii oleju 
opałowego nie będzie odpowiadała określonym wymogom w wysokości 50% wartości 
dostarczonego paliwa. 

3. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10.000,- zł za odstąpienie od 
umowy z winy DOSTAWCY w przypadku samowolnej rezygnacji DOSTAWCY z wypełnienia 
warunków umowy lub w przypadku rezygnacji ZAMAWIAJĄCEGO z usług DOSTAWCY, gdy ten 
rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy (niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 144 
Prawa zamówień publicznych). 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu interwencyjnego u innego dostawcy 
w przypadku, gdy zwłoka w dostawie będzie dłuższa niż 48 godzin, licząc od godziny wysłania 
zamówienia faxem. W takim przypadku DOSTAWCA poniesie, oprócz kar określonych w § 5 
wszystkie dodatkowe koszty wynikające z różnicy wartości dostawy między kosztami 
określonymi w niniejszej umowie, a faktycznie poniesionymi kosztami przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przez 
DOSTAWCĘ. 

6. Jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego, do wysokości szkody.  

§ 6 

1. Stronom przysługuje  prawo odstąpienia od umowy lub jej części w przypadkach przewidzianych 
we właściwych przepisach prawa lub niniejszej umowie. 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy DOSTAWCY, 

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku DOSTAWCY, 

d) DOSTAWCA nie wywiązał się z realizacji dostaw zgodnie z zawartą umową pomimo 
wezwania ZAMAWIAJĄCEGO zgłoszonego na piśmie,. 

3. DOSTAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli ZAMAWIAJĄCY: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunku mimo dodatkowego wezwania 
w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury określonego 
w niniejszej umowie, 

b) powiadomi DOSTAWCĘ, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
DOSTAWCY. 

4. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części prac lub usług 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, 
który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 
żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac 
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 
umowie z Podwykonawcą. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 
w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 
tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego 
żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 
odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą 
przedmiotem jego żądania. 

8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania przez Wykonawcę cesji praw wynikających 
z niniejszej umowy, w tym też prawa do wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej 
zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia  treści  niniejszej umowy , wymagają aneksu sporządzonego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru DOSTAWCY. Wprowadzone 
zmiany dotyczyć mogą: 
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a) ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku 
powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży 
w interesie publicznym a także w przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY nie będzie 
potrzebował wskazanej w zapytaniu ofertowym ilości oleju ze względu na niższe 
zużycie oleju, 

b) terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 
ZAMAWIAJĄCEGO lub DOSTAWCY. 

c) ceny oleju w przypadku zmiany bazy cen u producenta (potwierdzone 
oświadczeniem producenta, bądź publikacją aktualnych notowań cen oleju na stronie 
internetowej producenta), 

d) zmiany stawki akcyzy, 

e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego oraz 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nie osiągnięcia 
porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą  rozpoznaniu przez właściwy 
Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Niniejsza umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 
ZAMAWIAJĄCEGO, 1 egzemplarz dla DOSTAWCY. 
 
 
 

      ZAMAWIAJĄCY:       DOSTAWCA:  

 

 

* w zależności od obiektu Zamawiającym będzie Gmina Drzewica (blok mieszkalny, ul. Fabryczna 16, 
Drzewica) lub poszczególne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Drzewica. Zgodnie z przedmiotem zamówienia umowa dotycząca dostawy oleju opałowego do bloku 
mieszkalnego, ul. Fabryczna 16 w Drzewicy oraz budynku po szkole filialnej w Krzczonowie, 
podpisana będzie przez Burmistrza Drzewicy oraz Skarbnika Gminy Drzewica, natomiast umowy 
dotyczące poszczególnych placówek oświatowych, podpisane zostaną przez dyrektorów konkretnych 
szkół oraz w każdym przypadku przez Główną księgową Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Drzewicy.  

** we właściwej umowie występować będzie tylko jeden z wymienionych obiektów, z wyjątkiem 
umowy ze Szkołą Podstawową w Brzustowcu, której organizacyjnie podlega Punkt Przedszkolny                     
w Jelni. 

*** w przypadku obiektu szkolnego WZ musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły lub osobę 
upoważnioną, natomiast w przypadku bloku mieszkalnego przez przedstawiciela Wspólnoty. 

**** w umowie właściwej występować będzie tylko jeden z wymienionych przypadków. 


