
                          UMOWA NA DOSTAW - Ę wzór                   Zał. Nr 2 

UMOWA zawarta w dniu.................................. w Wierzbicy pomiędzy: Gminą Wierzbica,

zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:.................................................

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

a ........................................................................................................................................

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

zwaną dalej "Dostawcą" i reprezentowanym przez: ...........................................................

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

...........................................................................................................................................,

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

DEFINICJE związane z przedmiotem umowy, użyte w treści umowy pojęcia i  określenia  należy 

rozumieć:

1)  Umowa  -  oznacza  umowę  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Dostawcą,  na  warunkach 

zapisanych w niniejszym dokumencie i związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną 

część.

2) Przedmiot umowy - zakres rzeczowy objęty przedmiotem umowy.

3) Odbiór -  przekazanie dostaw bez zastrzeżeń z udziałem stron umowy.

4)  Wada  -  cecha  zmniejszająca  wartość  przedmiotu  dostawy  lub  wykonanych  niezgodne  z 

ustaleniami Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie normami lub innymi wskazaniami 

wymaganymi przepisami prawa.

5)  Siła  wyższa  -  przez  siłę  wyższą  Strony  rozumieją  zdarzenie  nagłe,  nieprzewidywalne  i 

niezależne  od  woli  Stron,  uniemożliwiające  wykonanie  Umowy  na  stałe  lub  na  pewien  czas, 

któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie...............................................................................................

2. Przedmiot umowy dotyczy:

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

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

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

§ 3.

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 



postanowień umowy są:

z ramienia Dostawcy................................................................ tel.......................................

z ramienia Zamawiającego: ..................................................... tel......................................

§ 4.

Umowa zostaje zawarta od dnia ........................................ do dnia ...................................

§ 5.

1. Dostawca zobowiązany jest do: sukcesywnego dostarczenia towaru własnym transportem 

bezpośrednio do siedziby Zamawiającego oraz do placówki na terenie  gminy Wierzbica 

tj.  .............................................................................................................................................

....

2. Towar  powinien  być  dostarczony  w  ciągu  24  godz.  od  dokonania  zamówienia 

telefonicznego. 

2.  Dostarczony  towar  powinien  być  dobrej  jakości  i  ilości  /nie  może  być  przeterminowany/, 

opatrzony certyfikatem jakości,

3. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego towaru na własny koszt.

4. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni.

§ 6.

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

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia umowy.  W takim przypadku 

Dostawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części dostaw.

2. Niedopuszczalne jest  pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień umowy, 

jeżeli  przy  ich  uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty  na  podstawie,  której  dokonano 

wyboru,  chyba że konieczność wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 7.

1. Jeżeli w toku realizacji dostaw wystąpi konieczność wykonania dostaw dodatkowych, lub 

nieprzewidzianych,  których  potwierdzona  przez  Zamawiającego  konieczność  wykonania 

wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień 

Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest je 

wykonać w przypadku ich zlecenia, przy zachowaniu tej samej ceny..

2. Dostawy  dodatkowe,  o  których  mowa  w  ust.  1  winny  być  zatwierdzone  przez 



Zamawiającego.

3. Jeżeli  konieczność  dostaw  dodatkowych  wynika  lub  jest  następstwem  błędów  lub 

zaniedbań  Wykonawcy,  dostawy  takie  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  bez 

dodatkowego wynagrodzenia – w terminach wynikających z niniejszej umowy. 

                                                                       

                                                                           § 8.

1 Dostawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie brutto za 1 litr oleju

   opałowego w kwocie: ....................................................................... słownie:..................................

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

2. Należność płatna będzie przelewem na konto Dostawcy, wskazane na fakturze.

3. Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania rachunku.

                                                                           § 9.

Zmiana ceny może nastąpić tylko w przypadku zmiany ceny u producenta i tylko w takiej 

wysokości w jakiej nastąpiły te zmiany, potwierdzone stosownym dokumentem producenta.

§ 10.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części 
dostawy będących przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar 
zlecenia dostawy podwykonawcy zawarł  w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do 
umowy.

2. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o  podwykonawstwo,  w  przypadku  uchylania  się  od  obowiązku  zapłaty  przez 
Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo.

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne. 

               
§ 11.

Dostawca  przyjmuje  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  w  trakcie  wykonywania 

obowiązków przez pracowników Dostawcy.

§ 12.

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 5 % wartości zamówionego towaru określonego 



w  §  2,  pkt  2,  gdy  Zamawiający  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które 

odpowiada Dostawca, liczona według ostatniej obowiązującej strony ceny 1 litra oleju .

2. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 1,0 % wartości zamówionej jednostkowej dostawy 

w  przypadku  nieuzasadnionej  zwłoki  oraz  w  przypadku  reklamacji  towaru 

nieodpowiadającego ustaleniom umowy określonym w § 5, za każdy dzień zwłoki.

      3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną,

 potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

We wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  mają  przepisy 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15.

1.  Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory  rozstrzygane będą przez właściwy 

rzeczowo sąd powszechny.

§ 16.

Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 17.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Dostawcy.

§ 18.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

      1. Oferta Dostawcy,

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

DOSTAWCA: ZAMAWIAJĄCY:


