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           Załącznik nr 3  
 
 

UMOWA – projekt 
 
Umowa zawarta w dniu …………………. r. w Poddębicach pomiędzy: 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice.  
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 

1. Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 
2. Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

 
a 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2018 r. poz.1986.) 
 
      §1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawę oleju opałowego 
lekkiego do centralnego ogrzewania w ilości 3500 litrów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków                              
w Poddębicach ul. Młynarska 5. o następujących parametrach: 

 - wartość opałowa nie mniej niż 42,0 MJ/kg 
 - gęstość w temperaturze 15 o C nie więcej niż 0,860 kg/l 
 - punkt zapłonu nie mniej niż 55 o C 
 - temperatura krzepnięcia nie więcej niż – 6o C 
 - zawartość wody w % masowych nie więcej niż 0,05 
 - zawartość siarki w % masowych nie więcej niż 0,20 

Dostarczony olej musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości. 
 

      §2 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 cenę netto w wysokości  
……………………..… zł, (słownie: ……………………………………………………….………………….. zł.) 
plus podatek VAT (..%) : ………………………. zł.(słownie: …………………………………………….. zł.) 
cena brutto: ……………………… zł., (słownie: …………………………………………….……………… zł.) 

 
      §3 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią formularz ofertowy – zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
§4 

1. Okres obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 2 pkt.1 niniejszej 
umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta, niniejsza umowa wygasa. 
3. Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych będzie dostarczona na Oczyszczalnię 
Ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5 . Koszty transportu ponosi Wykonawca. 
       
     

§5 
Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał (ludzi i transport) niezbędny do wykonania 
przedmiotowego zamówienia. 
      §6 
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad właściwą realizacją wykonania zamówienia sprawować 
będzie Kierownik Oczyszczalni  – Paweł Kaczorowski. 
2. Nadzór z ramienia Wykonawcy nad właściwą realizacją wykonania zamówienia sprawować będzie  
-…………………………………………… 
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      §7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny netto, określonej w §2 
pkt.1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, 
określonego w §2 pkt.1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt.3. 
3. W razie zaistnienia istotnej 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 tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z umowy Zamawiający ma prawo dokonać 
zakupu  oleju opałowego u innego dostawcy i jednocześnie obciążyć dodatkowymi  kosztami (różnicą 
ceny oleju wraz z kosztami towarzyszącymi) Wykonawcę związanego umową do czasu 
przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego i zawarcia umowy na w/w dostawę. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia  na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych. 
6. Wierzytelność z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy,                                   
w szczególności z tytułu należnej ceny. 
 
      §8 
1. Rozliczenie za dostawę nastąpi jednorazowo po dostarczeniu ustalonej ilości oleju opałowego wg 
ceny jednostkowej netto ………. zł. / Mg., która została ustalona na czas trwania umowy i nie będzie 
podlegała zmianie. 
2. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany wg przepisów obowiązujących w dniu jego 
naliczenia tj. wystawienia faktury VAT. 
3. Wykonawca wystawi fakturę za faktycznie dostarczoną ilość oleju opałowego. 
4. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony olej opałowy w  formie przelewu w ciągu 14 dni od dnia 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na konto ……………………….………………………………. 

 
§9 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz ma nadany numer 
identyfikacyjny: NIP 828-000-18-02. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz ma nadany numer 
identyfikacyjny: NIP ……………………………. 
 

§10 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

- Prawo zamówień publicznych.  
3. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których Strony nie  będą w stanie 

rozwiązać w sposób polubowny będą  rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 

Zamawiający:                            Wykonawca: 


