
                                                                                                           Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
  

Umowa -projekt    
zawarta w dniu ………………….w Otwocku pomiędzy:    
Powiatem Otwockim ul. Górna 13, 05-400 Otwock NIP: 532-20-08-671 reprezentowanym przez 
Apolonię Żołądek – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica  
ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock    
zwanym dalszej części Zamawiającym,   
a   
Firmą……………………………………………………  
Zwaną dalszej części Umowy „Wykonawcą „reprezentowana przez ………………………………………..   
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o Zapytanie 
ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł pn. Dostawa oleju 
opałowego lekkiego w roku 2022 do Zespołu Szkół Ekonomiczno –Gastronomicznych im. St. Staszica 
w Otwocku oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, zawiera umowę o następującej treści:   
§ 1.    
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem oleju opałowego o szacunkowej ilości   
33 000 litrów do zbiorników znajdujących się w budynku ZSEG zgodnie z ofertą złożoną przez 
Wykonawcę na dostawę oleju. Dostarczony olej opałowy lekki powinien spełniad parametry 
określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011    
2. Ilośd paliwa zamawianego przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy uzależniona 
będzie od rzeczywistych potrzeb . Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmniejszenia lub 
zwiększenia zakresu ilościowego dostaw oleju.   
3. W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy ilośd towaru określonego w umowie 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.    
4. Wynagrodzenie brutto za dostarczenie 1 litra oleju opałowego po uwzględnieniu upustu/marży 
zgodnie z ofertą, na podstawie, której zawarto umowę wynosi ….zł(słownie: …………………)   
5. Upust/marża oferowany przez Wykonawcę w dniu złożenia oferty wynosi …………. zł i jest stały 
przez cały okres obowiązywania umowy.    
6. Szacunkowa wartośd brutto zamówienia wynosi…………………………….zł    
7. Cena jednego litra oleju opałowego może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny zakupu oleju 
przez Wykonawcę u producenta lub zmiany stawki VAT.    
8. W przypadku zmiany ceny przez producenta oleju nowa cena jednostkowa producenta będzie 
obliczana następujący sposób, nowa cena jednostkowa netto, podana na stronie internetowej 
producenta z dnia dostawy w temperaturze referencyjnej 15 o c minus upust określony ust.3 i 
doliczony podatek VAT    
9. Cena jednostkowa i upust/marża uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. 
W cenie ujęto wszystkie opłaty, podatki i koszty transportu.    
10. Umowa obowiązuję od dnia ….....stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.    
§ 2.    
Termin sukcesywnego dostarczania oleju opałowego ustala się na okres od dnia podpisania umowy 
do 31 grudnia 2022r. Dostawa oleju opału będzie następowała po złożeniu zamówieniu mailem nie 
później niż 24 godz. od złożenia ilościowego zamówienia do siedziby Zamawiającego.  
§ 3.    
Wykonawca zobowiązuje się dołączyd do każdej dostawy aktualne, potwierdzone za zgodnośd, 
świadectwo, jakości wydane przez jednostki upoważnione do wykonywania badao.   
§ 4.    
1. Zapłata w formie przelewu za dostarczony i przyjęty olej opałowy będzie dokonana przez 
Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury VAT w formie 
papierowej. Strony ustalają, że za dzieo zapłaty uznaje się dzieo obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku zamawiającego nastąpi 
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.    



2. Faktura ma byd wystawiona na    
Nabywca : Powiat Otwocki ul. Górna 13, 05-400 Otwock NIP 5322002671   
Płatnik/odbiorca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock 
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia, w przypadku 
zaległości płatniczych Zamawiającego przekraczających 14 dni. Takie zachowanie Wykonawcy nie 
będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.    
§ 5.    
Zamawiającym może odstąpid od umowy w przypadku gdy:    
1) Wykonawca nie wywiązuje się z realizacji warunków określonych w umowie oraz nie usunie 
naruszeo pomimo wezwania go na piśmie do zmiany sposobu wykonywania umowy:   
2) Zwłoka w realizacji dostawy trwa dłużej niż 5 dni:    
3) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili 
zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpid w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.    
§ 6.    
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:    
a) za nieterminową realizację dostawy w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzieo 
zwłoki,   
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi 
Wykonawca w wysokości 5% brutto wynagrodzenia umownego.    
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Zamawiający w wysokości 5% brutto 
wynagrodzenia umownego.    
3. Łączna ilośd kar umownych płaconych przez każdą ze Stron drugiej stronie nie może przekroczyd 
kwoty stanowiącej 10 % brutto wynagrodzenia umownego, przy czym Strony zachowują bez 
ograniczeo prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.   
§ 7.    
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
2. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Wykonawcy 2 dla 
Zamawiającego.   
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego            
  
         Zamawiający                                                                                                                   Wykonawca 
…………………..                                                                                                                                ………………  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


