
UMOWA 

 

 

zawarta w dniu ……… roku pomiędzy Powiatem Starachowickim, ul. dr Władysława 

Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, NIP 664-19-34-337 reprezentowanym przez Dom 

Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie-Godowie, Godów 88, 27-225 Pawłów 

- w którego imieniu działają: 

1. Dyrektora placówki – Krystyna Kotowska 

2. Główną księgowa – Jolanta Piłat,  

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym w dniu …………… roku wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod 

nazwą: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w 

Kałkowie –Godowie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 2”. 

2. Strony ustalają iż w ramach wykonania niniejszej umowy dostarczany będzie olej 

opałowy typ ………………………. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 

a. Dostawę własnym transportem oleju opałowego lekkiego w łącznej ilości  

ok. 58 000 litrów 

b. Napełnianie zbiorników oleju znajdujących się w siedzibie Zamawiającego.       

4. Dostawa oleju odbywać się będzie w transzach po ok. 10.000 litrów.  

5. Strony umowy ustalają, iż dostawy poszczególnych transzy odbywać się będą nie 

później niż w ciągu jednego tygodnia od zgłoszenia telefonicznego lub faksowego ze strony 

zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.     

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego do 

wielkości 20 % zamówienia określonego ust. 3 pkt. a 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, że Zamawiający dostarczył wykonawcy formularz specyfikacji 

zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania wykonawcy oraz, 

że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą stanowi integralną część 

niniejszej umowy jako zał. Nr 1. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają cenę za dostawę 1 litra oleju w wysokości …………….. zł (słownie 

……………… )  plus należny podatek VAT………. Łącza cena brutto 1 litra oleju wynosi  

……………. zł (słownie…………………………………).  

2. Cena określona w pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym 

koszt transportu i napełniania zbiorników.  

3. Cena określona w ust. 1 obowiązuje przez okres siedmiu dni od złożenia oferty. 

4. Na potrzeby niniejszej umowy wykonawca przyjmuje marżę w wysokości …….. gr.  



5. W przypadku zmiany cen paliw na rynku hurtowym cena detaliczna dla Zamawiającego 

ustalona będzie poprzez dodanie marży podanej w ofercie do ceny hurtowej netto 

obowiązującej w punkcie sprzedaży, w którym zaopatruje się Wykonawca w dniu zakupu 

oleju przez Zamawiającego pomniejszonej o wartość upustów uzyskanych przez 

Wykonawcę i podanych w ofercie. Ceny hurtowe netto ustalane będą w oparciu o 

obowiązujące publikatory (np. strony www.) Cena hurtowa netto paliwa (obowiązująca w 

dniu zakupu paliwa) minus wartość upustu podana w groszach, plus marża Wykonawcy, 

plus podatek VAT  = cena zakupu dla Zamawiającego zaokrąglona do pełnych groszy. 

Zamawiający dokona zaokrąglenia ceny do pełnych groszy po doliczeniu podatku VAT.  

6. Podana w ofercie wysokość marży nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

 

§ 4 

1. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązuje się, przedłożyć Zamawiającemu 

atesty, certyfikaty bądź świadectwa jakości dostarczanego oleju. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 

opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym w dniu odbioru paliwa 

3. Jeśli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy 

wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń 

4. Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub 

złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego 

oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu. 
 

§ 5 

1. Z ramienia Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Izabela 

Kwiecień-Iwaniec 

2. Z ramienia Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym 

jest…………………………………...  

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu bankowego na 

rachunek Wykonawcy na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury. 

2. Wykonawca wystawiał będzie faktury w terminie 7 dni po dokonaniu dostawy transzy 

oleju. Do faktury wykonawca dołączy dokumenty określone w § 4. 

3. Ustala się termin zapłaty faktur w ciągu 30 dni od daty otrzymania ich przez 

Zamawiającego. 

4. Za dzień zapłaty ustala się dzień zejścia środków z rachunku Zamawiającego.  

5. Faktury wystawiane przez Wykonawcę zawierać będą następujące dane 

Zamawiającego:  

,,Nabywca:  

Powiat Starachowicki 

ul. dr Władysława Borkowskiego 4 

27-200 Starachowice 

NIP: 664-19-34-337 

Odbiorca: 

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie 

Godów 88 



27-225 Pawłów”  

 

§ 7 

Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy do pełnej wysokości powstałej szkody.  

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 

wypadkach: 

a. stwierdzenie niewłaściwej jakości dostarczanego oleju. 

b. ogłoszonej upadłości, bądź rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

c. innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 

gdy zamawiający zalega z płatnościami za dostawę dwóch transz oleju.  

3. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od niniejszej umowy w 

przypadku zmiany technologii stosowanej do ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue 

Ryder skutkującej zmianą rodzaju wykorzystywanego do ogrzewania paliwa. W takim 

wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze. 

 

§ 9 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 

roku  

 

§ 10 

Spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego 

§ 11 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks 

cywilny dotyczące umów dostawy oraz przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych . 

 

§ 13 

Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz treść 

oferty wykonawcy złożonej Zamawiającemu.. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach z których dwa otrzymuje zamawiający a jeden 

wykonawca. 

           

 

 

WYKONAWCA:                                                          ZAMAWIAJĄCY: 


