
Projekt umowy - zał. nr 3  

UMOWA Nr …………..2021 

zawarta w dniu ………….. 2021  roku pomiędzy Gminą Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, 

NIP 836-18-32-418, REGON 750148294 -  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", którą 

reprezentuje: 

l. Jarosław Pepka– Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Heleniak 

a ……………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą". 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu oleju opałowego zgodnego z normą 

PN-C-96024:2001  w ilości 40.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Ośrodka Zdrowia 

w Kowiesach i budynku po Szkole Podstawowej w Jeruzalu,. Nie zrealizowanie tej wielkości 

zamówienia przez Zamawiającego nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych 

przyjmującego Zamówienie.  

 2. Cena oleju opałowego określona jest szczegółowo w § 2 umowy.        
 

§ 2. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  za dostarczony olej opałowy kwotę 

wynikającą z zapytania ofertowego w wysokości ……. zł/litr netto plus należny podatek VAT 23 

% , co stanowi ……. zł/litr brutto.  

2.Wartość całego zamówienia netto wynosi: ……………. zł plus należny podatek VAT 23.%, co 

stanowi ………………… zł brutto słownie: ……………………………………………..zł. 

3. Cena może ulec zmianie ( zmniejszeniu lub  zwiększeniu)  w przypadku:   

1) zmian ceny producenta o kwotę tej zmiany, potwierdzone oświadczeniem producenta bądź 

publikacją aktualnych notowań cen oleju opałowego lekkiego na stronach internetowych 

producentów na dzień dostawy) ,  

2) zmiany stawki podatku VAT .   

§ 3. 

1. Wykonawca dostarczy zamówiony olej opałowy do kotłowni wskazanych przez Zamawiającego 

(wymienionych w § 1) własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. 

2. Dostawy będą realizowane po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub faxem, maksymalnie 

w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienie 

złożone po godz. 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia. Zamówienie 

złożone w piątek przed godziną 12:00 powinno być zrealizowane najpóźniej w poniedziałek. 

3. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1600 

4. Osobą upoważnioną do kontaktu, w tym dokonywania zamówień jest Ewa Pawlak- Kierownik   

   Gminnego Zespołu  Oświaty w Kowiesach (tel. 46 831 70 26 wew. 27) 

5. Osobami upoważnionymi do potwierdzania odbiorów dostarczanego oleju są: 

 dla budynku po Szkole Podstawowej w Jeruzalu- Urszula Wieteska – pracownik Urzędu 

Gminy Kowiesy 

 dla Szkoły Podstawowej w Kowiesach – Marek Adamczyk – dyrektor szkoły 

 dla Ośrodka Zdrowia w Kowiesach- Urszula Wieteska – pracownik Urzędu Gminy Kowiesy 

 

§ 4.  

1. Zapłata za dostarczony olej opałowy będzie następować przelewem w terminie  14 dni od dnia  

wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 

2. Faktury za dostarczany olej opałowy będą wystawiane odrębnie dla każdej placówki wskazanej 



   w § 1, w następujący sposób: 

   W miejsce Nabywca należy wpisać (zawsze); 

   Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy NIP 836-18-32-418 

   Dla dostaw realizowanych dla szkoły dodatkowo w miejsce Odbiorca należy wpisać:     

   Szkoła Podstawowa w Kowiesach, Kowiesy 81, 96-111 Kowiesy. 

3. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć orzeczenie  

    o parametrach dostarczanego oleju.  

§ 5.  

1. W razie nie dotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 3 pkt. 2  Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 5% wartości zamówionej 

dostawy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącenie przez Zamawiającego  kar umownych z wynagrodzenia.  

3. W przypadku braku dostawy oleju opałowego powyżej 3 dni roboczych od złożenia zamówienia 

Zamawiający ma prawo złożyć zamówienie u innego dostawcy. 

4. Zamawiający może zażądać przedłożenia świadectwa jakości dostarczonego oleju, wydanego 

przez rafinerię. 

 

§ 6. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony tj.: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia  

      31 grudnia 2022 r. 

 

§ 7. Ewentualne spory wynikłe z relacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo i 

rzeczowo właściwy dla siedziby Wykonawcy . 

 

§ 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę będą miały zastosować przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa zamówień publicznych 

 

§ 9.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


