
Załącznik nr 4 do SIWZ 

                                               

 

WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu …………………………. w …………… pomiędzy: 

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, 

reprezentowanym przez dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – prof. dr hab. 

Andrzeja Marka Wyrwę, za kontrasygnatą głównej księgowej – Jolenty Podzierek,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a   

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

reprezentowanym przez:  

 

 1. ........................................................ 

 

zwanym dalej „Wykonawcą ”  

 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  w trybie przetargu 

nieograniczonego – zamówienie nr MPP-08-2011 została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Na podstawie niniejszej umowy strony  zobowiązują się:  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać olej opałowy odpowiadający 

wymaganiom jakościowym,  CPV- 09.13.50.00 – Olej opałowy Wykonawca 

zobowiązuje się, zgodnie z przedstawioną ofertą dostarczyć olej opałowy do zbiorników 

oleju w kotłowniach w ilości do 30 000 litrów w czasie trwania umowy, a Zamawiający 

zobowiązuje się udostępnić zbiorniki paliwa znajdujące się na terenie Rezerwatu 

Archeologicznego, Gród w Grzybowie oraz  Oddziału MPP na Lednicy, Gród 

Piastowski w Gieczu celem umożliwienia dostawy oleju opałowego przez Wykonawcę. 

2. Podana ilość oleju opałowego jest maksymalna (nie może ulec przekroczeniu), którą 

Zamawiający może zakupić w okresie umownym. 

3. Na wniosek Zamawiającego do każdej dostawy paliwa, Wykonawca dostarczy 

dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w 

oryginale lub potwierdzonej kopii, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, 

nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. 

4. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników oleju w kotłowniach oleju 

opałowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ   podpisanym przez 

osoby uprawnione przez Zamawiającego. Po podpisaniu dokumentu WZ olej opałowy 

jest własnością Zamawiającego lecz przewłaszczonym na zabezpieczenie mocą 

niniejszej umowy na Wykonawcę jako zabezpieczenie zobowiązań Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju opałowego autocysterną spełniającą 

wszelkie wymagania obowiązującego prawa. 

6. Zamawiający zapewni organizację w celu realizacji przez Wykonawcę bezpiecznych 

dostaw oleju opałowego wraz z przepompowaniem go do zbiorników oleju w 



kotłowniach znajdujących się na terenie Rezerwatu Archeologicznego, Gród w 

Grzybowie oraz  Oddziału MPP na Lednicy, Gród Piastowski w Gieczu. 

7. Zamawiający ustala, iż dostawy oleju opałowego mogą być realizowane tylko i 

wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze. 

  

 

§ 2 

1.  Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy z winy Wykonawcy, w przypadku 

stwierdzenia, że olej opałowy nie spełnia powszechnie ustalonych i obowiązujących 

parametrów jakościowych i ilościowych. 

2.  W przypadku stwierdzenia, iż olej opałowy nie odpowiada wymaganiom jakościowym 

zgodnie z obowiązującymi normami, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania 

badań laboratoryjnych paliwa na koszt Wykonawcy. 

3.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot umowy posiada wady, 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt jego wymiany na 

niewadliwy  i naprawy skutków tych wad. 
 

§ 3 

1. Rozliczenia między stronami będą dokonywane na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o dowód WZ przyjęcia paliwa wypełniany w trakcie 

dostawy paliwa przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania, po zrealizowaniu i odebraniu partii towaru, na numer rachunku bankowego 

Wykonawcy………………………………......................................................................... 

3.  Nieterminowe regulowanie faktur spowoduje naliczenie odsetek ustawowych przez 

Wykonawcę. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają cenę sprzedaży zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę  tj.: 

1) Cena jednostkowa oleju opałowego  w trakcie trwania umowy będzie ustalana 

jako cena oleju opałowego obowiązująca u producenta oleju, pomniejszona lub 

powiększona  o Narzut, który jest stały przez cały czas trwania umowy 

zaoferowany w ofercie cenowej + VAT w wysokości ustawowej. 

2) Dopuszcza się możliwość zmiany cen w przypadku jej wzrostu lub obniżki u 

producenta. Podstawą ewentualnej zmiany cen będzie oświadczenie producenta 

o zmianie ceny w stosunku do ceny z przetargu  lub informacja o zmianie cen 

paliw ogłoszona na stronie internetowej producenta. Cena u producenta na 

dzień 14 grudnia 2011 r. wynosi ................................... zł/l. Narzut w 

wysokości ...........%/PLN, który będzie naliczany na każdej fakturze 

wystawianej za dany okres rozliczeniowy dla Zamawiającego. 

3) Łączna wartość zamówienia z tytułu wykonywania umowy nie może 

przekroczyć: kwoty brutto …………. Złotych (iloczyn 30 000 litrów i ceny 

jednostkowej brutto 1 litra).   
4) W przypadku wyczerpania kwoty o której mowa w pkt. 3) przed datą określoną 

w § 5 termin realizacji zamówienia ulega skróceniu i niniejsza umowa wygasa 

w dniu wyczerpania kwoty. 

5) W przypadku upłynięcia terminu określonego w § 5 i nie wyczerpania kwoty 

określonej w pkt. 3) umowa wygasa w terminie określonym w umowie. 

6) W razie wyczerpania kwoty przed upływem terminu obowiązywania umowy w 

przypadkach określonych w pkt. 4 i 5 Wykonawcy nie przysługują roszczenia 



odszkodowawcze w związku ze skróceniem okresu trwania umowy i jej 

wygaśnięcia przed upływem terminu, na który została zawarta umowa. 

7) W razie upłynięcia terminu obowiązywania umowy i nie zakupieniem przez 

Zamawiającego określonej w umowie ilości paliwa, Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie odszkodowawcze.  

 

2.  Zaoferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym 

dostawy do Zamawiającego. 

 

3. Wysokość wynagrodzenia została ustalona szacunkowo i może ulec zmianie w razie 

zmiany ilości rzeczywiście zakupionego paliwa, spowodowane mniejszym niż przewidywane 

zapotrzebowaniem.   

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.   

 

§ 6 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 1 % wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia,  

b) w wysokości 10 % wartości dostarczonego paliwa niezgodnego pod względem 

jakościowym z parametrami określonymi w specyfikacji i złożonej Ofercie. 

c) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną: 

- w wysokości 1 % wartości zamówionego paliwa, w razie nie odebrania go z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych wg Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron 

w formie 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 

możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany: 

 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu 

tożsamości przedmiotu świadczenia, 

 3) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w   

umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma 

zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 

4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

5) wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów 

kontaktowych wymienionych w umowie, 



6) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia, 

7) niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie takich zmian i postanowień, 

które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią umowy są podpisane przez strony załączniki 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

4. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta wykonawcy. 

5. Załączniki wymienione w ust. 4 stanowią integralną część umowy. 

        

 

                ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA  


