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UMOWA  -wzór 

 
 

Na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. 
Zawarta w dniu …………………………..w Polanowie pomiędzy:  
Zespołem Opieki Zdrowotnej 
76-010 Polanów 
ul. Bobolicka 4, 
NIP 669-10-72-702, REGON 330006122 
 reprezentowanym przez: Marka Stachowicza -Dyrektora ZOZ w Polanowie  
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
a 
…………………………………. 
…………………………………. 
zwanym w dalszej części "Wykonawcą". 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zapytania ofertowego w trybie art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29.01.2004r. Pzp Dz. U. z 2018 poz. 1986 zawarta zostaje niniejsza umowa o 
następującej treści: 

§1 

 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy w ilości ok. 2500 
litrów miesięcznie w okresie grzewczym w sezonie 2019/2020r.do kotłowni w Przychodni w 
Polanowie oraz jednorazowo 7000 l. oleju opałowego dla potrzeb Wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia w Żydowie, o parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie 
normami. 
 

§2 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania terminów i ilości dostaw w 

zależności potrzeb Zamawiającego. 
2. Cena 1 litra oleju, ustalana będzie w trakcie sezonu grzewczego, każdorazowo w 

dniu dostawy oleju opałowego w oparciu o wyliczenie wg wzoru: 
Cena netto producenta w dniu dostawy + podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
Cena zawiera również koszty dostawy zamówionego opału. 

3. Termin i wielkość każdej dostawy Zamawiający będzie podawać Wykonawcy w 
zamówieniu telefonicznym z wyprzedzeniem 1-2 dni przed terminem dostawy. 

4. Dostarczenie opału do Zamawiającego ciąży na Wykonawcy. 
5. Zamówienie będą składali: 

- Paulina Wnuk Lipińska lub inny upoważniony pracownik ZOZ-u Tel. 94/ 3188 600 
      5. Odbiór oleju odbywać się będzie w obecności przedstawicieli stron, na podstawie 
dowodu dostawy. 

§3 
W przypadku nie zamówienia określonej w § 1 ilości oleju, Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia poza wynagrodzeniem za dostarczoną ilość oleju opałowego. 
 

§4 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

A/ Przekazanie drogą telefoniczną zamówienia oleju opałowego do Wykonawcy 
    z podaniem ilości zamawianego opału. 

B/ Uregulowanie należności za dokonaną usługę zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 umowy.  
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§5 
1. Obowiązki Wykonawcy: 

A/ Terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy. 
B/ Zapewnienie właściwej jakości oleju, zgodnej z odpowiednimi normami i wymaganiami,  
o których mowa w § 1 umowy. 
C/ Przedstawienia każdorazowo aktualnej informacji producenta o cenie netto 1 litra oleju 
opałowego z dnia dostawy. 
D/ Dołączenia świadectwa jakości producenta oleju opałowego do każdej partii 
dostarczonego opału. 
E/ Dostarczenie oleju środkami transportu Wykonawcy przystosowanymi do przewozu 
przedmiotu zamówienia, wyposażonym w dystrybutor paliw do tankowania pod ciśnieniem, 
na własny koszt i ryzyko. 
F/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie towaru o niewłaściwej 
jakości w tym zobowiązany jest do wymiany całego oleju znajdującego się w zbiorniku. 
           

§6 
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje: 
 od 1 grudnia 2019r. do 30 listopada 2020r. 
 

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

A/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wywiązał się z terminów dostarczenia oleju 
opałowego  
B/ Wykonawca dostarczy olej opałowy niezgodny z  obowiązującymi w tym zakresie 
normami.  

2. W przypadku dostarczenia oleju niezgodnego z normą, Wykonawca wymieni całą 
partię oleju wraz z olejem znajdującym się u Zamawiającego w terminie 24 godzin od 
dnia zgłoszenia reklamacji. W takim przypadku Wykonawca będzie również 
odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z 
dostarczeniem wadliwego towaru oraz pokryć koszty badań laboratoryjnych 
stwierdzających wadliwość towaru. 

 
§8 

Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne środki finansowe na uregulowanie 
należności wynikające z przedmiotu zamówienia. 
 

§9 
1. Wykonawca za dostarczony olej opałowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto  za 

1 litr tj. cena netto producenta paliwa za 1 litr + podatek VAT liczonej wg cennika 
hurtowego producenta w dniu tankowania. 

 
§10 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający reguluje należność po dostarczeniu 
faktury przez Wykonawcę zgodnej z warunkami zawartej umowy. 

2. Termin płatności za fakturę wynosi ………. od daty wpłynięcia do Zamawiającego..  
 

§11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 

całej umowy, za odstąpienie od realizowania umowy. 
2. W przypadku nieterminowej dostawy oleju opałowego Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karami umownymi w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia liczony 
od kwoty wartości brutto danej – opóźnionej dostawy oleju. 

3. W przypadku opóźnienia w realizowaniu reklamacji wadliwego oleju opałowego 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości 2% za każdą 
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godzinę  opóźnienia liczonymi od kwoty wartości brutto danej – opóźnionej 
reklamowanej dostawy oleju. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje rzeczywistej szkody, strona uprawniona może żądać 
zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności 
do wykonania osobom trzecim. 
 

§12 
W razie zaistnienia 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 tych 
okolicznościach. 
 

§14 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§15 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 

§15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


