
                                                                                    

                                                                                                   

 

 

                                                                                                          Szczecin, dnia .................. 

                                                                                                          

                                                                                                           Załącznik nr 6 do siwz  

 

 

 

Umowa zakupu oleju napędowego grzewczego 

 

zawarta  w dniu  ……………..  w Szczecinie pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin – Zespołem Szkół Nr 11 w Szczecinie ul. Piaseczna 40 

reprezentowaną przez dyrektora mgr Jolantę Małecką zwaną w dalszej treści umowy 

Zamawiającym na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 września 

2013 r. 

a 

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

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

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

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

NIP ………………..,  Regon ………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

Podstawa prawna zawarcia umowy – art.39 Ustawy Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z  2013 r., poz. 907) 

 

 

§ 1 

 

 

1.Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w okresie realizacji 

umowy 100 m sześciennych oleju napędowego grzewczego o parametrach zgodnych ze 

świadectwem jakości wydanym przez właściwy podmiot  oraz parametrami określonymi w 

opisie przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zastrzega się 

możliwość zakupu mniejszej ilości oleju napędowego grzewczego o 15 %, w zależności od 

potrzeb Zamawiającego  wynikających z warunków pogodowych.  

2.Cena 1 metra sześciennego oleju napędowego grzewczego podana w formularzu ofertowym 

wynosi brutto   ………………..zł  

(słownie:………………………………………………………………………………………..) 

i będzie podlegać waloryzacji według poniższych postanowień. 

3.Maksymalna wartość zamówienia wynosi  …………………………………….. zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 2 

 

Podstawą waloryzacji będzie cena  zakupu 1 metra sześciennego oleju napędowego 

grzewczego w temperaturze referencyjnej 15 
0
 C obowiązująca u producenta ………………... 

u którego zaopatruje się Wykonawca, w dniu 17.09.2014 r.. Wskaźnik procentowy zwyżki 

lub obniżki ceny oleju ustalony zostanie w oparciu o komunikat cenowy publikowany na 

stronie internetowej w/w producenta oleju, w dniu realizacji zamówienia ( dostarczenia oleju). 

Wszystkie wartości należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku źródła zaopatrzenia (producenta) pochodzenia zagranicznego Wykonawca 

wskazuje krajowego producenta ……………… w oparciu o którego zmiany cen dokonywana 

będzie waloryzacja w trakcie trwania umowy. 

 

§ 3 

 

1.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.05.2015 r. z zastrzeżeniem 

§ 1 ust. 3. 

2. Zamawiający może żądać wglądu: 

a) do koncesji na obrót paliwami ciekłymi Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy 

b) do świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego w cysternie dostarczającej olej przy 

każdej dostawie. 

 

 

§ 4 

 

1.Dostawa przedmiotu umowy będzie następować partiami, każdorazowo w ciągu 48 godzin 

od wezwania Zamawiającego. Jednorazowa ilość zamawianego oleju kształtować się może od 

5 do 15 m sześciennych. 

Zamówienie może nastąpić w formie pisemnej lub telefonicznej. 

2.Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego oleju napędowego grzewczego. 

3.Dostawa (ilość oleju wlana do zbiorników) oraz rozliczenie finansowe za dostarczony olej 

napędowy grzewczy dokonywana będzie w odniesieniu do temperatury referencyjnej 15 
0 

C , 

na podstawie wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. 

 

1.Wraz z dostawą doręczone zostaną każdorazowo świadectwo jakości dostarczonego oleju 

napędowego grzewczego. 

 

§ 6 

 

1.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony olej napędowy grzewczy w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za termin płatności 

przyjmuje się dzień dokonania przelewu  bankowego przez Zamawiającego . 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 7 

 

Dostawy odbywać się będą zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale 

XIV siwz oraz parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 5 do siwz. 

§ 8 

 

Kupujący zobowiązuje się do wykorzystania dostarczonego oleju zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

                                                                    

                                                                         § 9 

 

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej , pod rygorem 

nieważności. 

2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział 

możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

 

§ 10 

 

1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej , że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

§ 11 

 

Sądem właściwym do rozpoznania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą  

umowa strony ustanawiają właściwy rzeczowo sąd  powszechny siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze  

stron.  

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca: 


