
ZAMAWIAJĄCY: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 24 

54-019 WROCŁAW ul. PAWŁA ELUARDA 51-55 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Przetarg nieograniczony  

na dostawę oleju opałowego 

 

 W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy  

z dnia 09 lutego 2004 r., Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

 

 

Zatwierdzono do stosowania: 

 

Dyrektor szkoły 

Małgorzata Szafoni - Chorbińska 

WROCŁAW – wrzesień 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I 

Przedmiot zamówienia 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości 50 000 litrów  

na okres grzewczy 2016 – 2017. 

Dostawca dostarczy olej do Zespołu Szkół Nr 24, Wrocław, ul. P. Eluarda 51-55. 

Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, po uprzednim uzgodnieniu dostaw  

z pracownikiem placówki. 

Dostarczane ilości oleju opałowego będą fakturowane wg odbioru paliwa  

w temperaturze rzeczywistej. 

2. Informacje dodatkowe 

 Cena oferty według cen z dnia 03.10.2016 r. 

 Wykonawca składając ofertę może zastrzec (w formie pisemnej), że pewne 

informacje nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania 

(zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. z pózn. zm. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503, „przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 

przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności”). Informacje zastrzeżone winny być wyraźnie 

oznaczone i wyodrębnione z pozostałych dokumentów. 

3. Pożądany termin wykonania umowy 

Termin wykonania umowy – 30.10.2016 r. – 30.04.2017 r. 

 

Rozdział II 

Informacje o zamawiającym 

1. Zamawiający: 

Zespół Szkół Nr 24, 54-019 Wrocław, ul. P. Eluarda 51-55 

2. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

1) Wyjaśnienia udzielane będą pisemnie w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 09 lutego 

2004 r. o zamówieniach publicznych. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów 

zawierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – dokonane 

uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom i jest dla nich 

wiążące. 

 



3. Sposób porozumiewania się  z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi 

do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami 

W sprawach procedury przetargowej: 

Dyr. Małgorzata Szafoni – Chorbińska – tel. 71 798 69 00 

W sprawach realizacji zamówienia  

Kierownik gospodarczy Lucyna Kmieć – tel. 71 798 69 00 w. 110 

 

Rozdział III 

 

Wybrany tryb postępowania 

1. Informacje o trybie przetargu i stosowaniu przepisów 

1) Trybem postepowania jest przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Ustawy  

z dnia 09 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi wraz z formularzem 

ofertowym (załączniki) kompletny dokument, który obowiązuje oferenta 

 i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania przetargu 

nieograniczonego. 

 

2. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Ma zastosowanie art. 180, Dz. U. Nr 19 z 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Rozdział IV 

Oferta 

1. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta powinna spełniać zasady określone w Prawie Zamówień Publicznych Dz. U.  Nr 

19 z 09.02.2004 r. następujące warunki dodatkowe: 

1) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 

2) Oferta powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko, nazwę firmy i dokładny adres oferenta oraz datę sporządzenia oferty, 

b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki zgodnie z SIWZ. 

3) Pożądane jest, aby wszystkie kartki oferty były kolejno ponumerowane oraz załączone w 

sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

4) Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. 

5) Jeżeli  załącznik lub pytanie wymienione w Formularzu Ofertowym nie dotyczy oferenta, 

należy  wpisać „nie dotyczy”. 

6) Każda zapisana strona oferty winna być podpisana własnoręcznym podpisem oferenta 

bądź osób, mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu. 

7) Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, 

zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr 

i liczb należy pisać wyrazami i parafować. 



8) Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych 

wątpliwości co do możliwości wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez 

osoby nieupoważnione. Kopertę należy opisać: ”Przetarg na olej opałowy”. 

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany do ofert przed upływem terminu składania ofert. 

Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „Zmiana” 

10)  Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę (art.84 ust.1 PZP). 

11)  Zaleca się zachować kopię złożonych w ofercie dokumentów. 

12)  Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. 

 

2. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 

W ofercie należy złożyć w żądanej kolejności następujące dokumenty, potwierdzające 

spełnienie przez oferenta warunków: 

1) Wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY” zawierający następujące 

załączniki: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo posiadające zakres, podpisane przez osoby reprezentujące osobę 

prawna lub fizyczną. 

W przypadku oferenta działającego w ramach spółki prawa handlowego obowiązuje 

załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

W przypadku przedsiębiorców zorganizowanych w formie Spółki Cywilnej obowiązuje 

załączenie aktualnej umowy spółki. Każdy ze wspólników spółki zobowiązany jest 

dołączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Oferta powinna być podpisana 

przez wspólników spółki, względnie musi zawierać aktualne upoważnienie dla 

wybranej osoby do reprezentowania firmy na zewnątrz w toczącym się 

postępowaniu. Każdy ze wspólników spółki zobowiązany jest do załączenia do oferty 

wymaganych przez Zamawiającego dokumentów (zaświadczeń) potwierdzających 

spełnianie warunków. 

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału ZUS, 

potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

UWAGA: dokumenty wymienione w pkt. a – b mogą być przedstawione w formie 

oryginału lub poświadczonych urzędowo lub notarialnie kopii. Dopuszcza się 

przedstawienie kserokopii z poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez 

oferenta. 

2) Załącznik nr 1 – „Cena oferty” zawierający propozycję ceny wykonania zamówienia. 

3) Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art.25a ust.1 PZP 

4) Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia do umowy. 

 



Warunki dodatkowe, jakie musi spełnić oferent przystępujący do przetargu: 

o zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 

 Dostarczą olej własnym transportem do Zespołu Szkół Nr 24 , 54-019 

Wrocław, ul. P. Eluarda 51-55. 

 

3. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1) Cenę oferty należy podawać w Załączniku nr 1 „FORMULARZA OFERTOWEGO”. 

2) Należy podawać ceny w ZŁOTYCH POLSKICH netto. (Podawanie ceny w inny 

sposób spowoduje odrzucenie oferty). 

 

4. Opis kryteriów 

Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższej tabeli: 

 
Lp. 

 
Kryteria 

 
Waga 

% 

 
Ilość 
pkt 

Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające 
wpływ na ocenę oferty 

 
 
1 

 
 
Cena netto 

 
 

95 

 
 

95 

                  cena oferowana najniższa netto(zł) 
Ilość pkt = -----------------------------------------------  x  95 
                   cena oferty badanej netto(zł) 
 

 
 
2 

 
 
Termin jednorazowej 
dostawy 

 
 
 

5 

 
 
 
5 

Do 12 godzin – 5 pkt. 
Do 24 godzin – 3 pkt. 
Do 48 godzin – 1 pkt 
                        Wartość badanej oferty 
Ilość pkt = ---------------------------------------------------- x 5 
               Najwyższa wartość spośród złożonych ofert 
 
 

  
Razem 

 
100 

 
100 

  
Ilość pkt.= suma pkt za kryteria 1 ÷ 2 
 

 

5. Termin związania z ofertą 
 

Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 
 

Rozdział V 
 

Składanie ofert 
 

1. Miejsce składania ofert: 

Zespół Szkół Nr 24, 54-019 Wrocław, ul. P. Eluarda 51-55 

2. Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2016 r. do godz.15.45 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 06.10.2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zespołu 

Szkół Nr 24 przy ul. P. Eluarda 51-55 w sali nr 9 A 

4. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

1. Rozpoczęcie przetargu rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej 

         specyfikacji. 

2. Zakres działania komisji prowadzącej przetarg obejmuje: 

2.1 W części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów): 



      a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, 

      b) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu, 

      c) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem. 

          Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: 

          - oferty z napisem „ZMIANA….”, 

          - oferty z napisem „WYCOFANIE….”, 

          - pozostałe ofert według kolejności ich złożenia, 

     d) podanie do wiadomości nazwę oferenta oraz proponowaną cenę, 

     e) sporządzenie „Zbiorczego zestawienia ofert otwartych w dniu ….(druk ZP-12), 

     f) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani 

              z oferentami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-1). 

2.2 W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej): 

      a) weryfikacja ofert od strony spełniania warunków formalnych, 

      b) ocena ofert według kryteriów i zasad określonych w niniejszej dokumentacji, 

      c) wybór najkorzystniejszej oferty. 

5. Informacja o trybie sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od oferenta 

 1. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się oferentów z powodów 

         określonych w art. 24 PZP. 

      2. Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 PZP. 

 

6. Ogłoszenie wyników postępowania 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do 

wszystkich oferentów po zakończeniu pracy komisji przetargowej oraz wywieszone na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i jego stronie internetowej. 

 

Rozdział VI 

 

Umowa 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

2. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w 

celu zawarcia umowy 

1) Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 94 ust. 1 PZP 

2) W zawiadomieniu o wyborze ofert, o którym mowa w Rozdziale V pkt 6 SIWZ, 

skierowanym do wybranego oferenta, Zamawiający wskaże dodatkowo 

miejsce i termin zawarcia umowy. 

 

 

 
 

 

 



(pieczęć oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

STRONA   

STRON Z OGÓLNEJ LICZBY   

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dostawa oleju opałowego 

Nawiązując do ogłoszenia wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne – 

przetargu nieograniczonym, organizowanym przez Zamawiającego,  

w terminie i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Oferent 

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 

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

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu: ……………….…………., adres e-mail: …………………….................... 

4. NIP: ……………………………...…., REGON: ………………………………………………... 

5. Nazwa Banku i Nr konta bankowego:  ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Termin wykonania zamówienia: ……………………………………………………….…….. 

Oświadczenia Oferenta 

1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi (art. 22, ust.1,pkt 1 Ustawy o ZP). 

2. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac  

lub czynności określonych w niniejszej SIWZ (art.22,ust.1 Ustawy o ZP). 

3. Oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania Zamówienia (art.22,ust.1 

Ustawy o ZP). 

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia 

określonego w niniejszej SIWZ (art. 22, ust.1 Ustawy o ZP). 

5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z art. 22, ust.1, pkt 1 oraz art. 24 Ustawy o ZP. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanego z ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego 

 w SIWZ. 

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone w istotnych postanowieniach umowy. 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

Przedsiębiorstwa 

      (data, podpis, pieczęć) 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

 



(pieczęć oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

STRONA   

STRON Z OGÓLNEJ LICZBY   
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 Kryterium 1„Cena oferty” – Wynagrodzenie Wykonawcy 

Cena oferty brutto za 50 000 litrów oleju opałowego */ 

Cyfrowo: …………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………. 

Cena oferty netto: 

Cyfrowo: …………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………. 

VAT: …………………% 

Wartość VAT cyfrowo: ………………zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

Cena brutto 1 litra oleju opałowego  

Cyfrowo: ……………zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

Cena netto 1 litra oleju opałowego: 

Cyfrowo: ……………zł 

VAT: ………………% 

Wartość VAT cyfrowo: ……………zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

*/ Wartość ogółem brutto obejmuje całość zamówienia, tzn. wartość oleju opałowego wraz 

    z dostawą do Zespołu Szkół Nr 24 we Wrocławiu i będzie brana pod uwagę przy  

    porównywaniu ofert. 

       Upełnomocniony przedstawiciel   

        Przedsiębiorstwa 

       ……………………………………. 
 
        (data, podpis, pieczęć)                             1/2 



(pieczęć oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

STRONA   

STRON Z OGÓLNEJ LICZBY   
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Kryterium 2 – termin dostawy jednorazowej 
 

 

Termin dostawy jednorazowej 
(gwarantowany przez cały okres trwania 
umowy)  
 

 

 
do ………….. godzin  
 
(wpisać odpowiednio: 12 lub 24 lub 48 godz.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Upełnomocniony przedstawiciel   

   Przedsiębiorstwa 

       ……………………………………. 
        (data, podpis, pieczęć) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 

            2/2 
 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: 

………………………………………………

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

             1/2 



 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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                           ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY                         Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, 

poz. 177 z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 

 

   § 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości: 50 000 litrów. 

2. Podana ilość może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty 

ilościowe nie mogą przekroczyć 20% uzgodnionej ilości. 

§ 2 

1. Termin realizacji dostawy oleju opałowego sukcesywnie:  

 od 30.10.2016 r. do 30.04.2017 r. 

2. Termin i wielkość każdej dostawy Zamawiający będzie uzgadniać z Dostawcą 

telefonicznie. 

§ 3 

1. Olej opałowy będzie dostarczany transportem Dostawcy, na jego koszt do 30.04.2017 r. 

2. Dostarczane ilości oleju opałowego będą fakturowane według odbioru paliwa w 

temperaturze rzeczywistej. 

3. Odbiór oleju odbywać się będzie w obecności przedstawicieli stron na podstawie 

pisemnego potwierdzenia przyjęcia dostawy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w czasie odbioru, kontroli 

wstępnej obejmującej sprawdzenie, czy dostawa odpowiada ilościowo i jakościowo 

potrzebom Zamawiającego przedstawionym w zamówieniu. 

5. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem Dostawca dokona korekty dostawy 

na własny koszt w ciągu trzech dni.  

§ 4 

Dostawca zobowiązuje się do: 

1. Przestrzegania terminów i wielkości dostaw określonych w zamówieniu, o których 

mowa w § 2. 

2. Zapewnienia właściwej jakości dostarczanego oleju, zgodnie z odpowiednimi 

normami i wymaganiami. 

3. Dołączenia atestu producenta do każdej partii dostarczanego oleju opałowego. 

§ 5 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiający będzie kontaktował się 

z przedstawicielem Dostawcy……………………………………………………………………….. 

§ 6 

1. Wartość zamówienia na dzień złożenia oferty za dostawę 50 000 litrów wynosi: 

………………….. zł netto, (słownie; …………………………………………………). 

2. Cena 1 litra oleju opałowego na dzień złożenia oferty wynosi ………….. zł za 1litr. 

3. Dopuszcza się zmianę ceny oleju w przypadku zmian cen producenta oleju. 



4. Zapłata należności za dostarczony olej następować będzie przelewem na konto 

Dostawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego Dostawca 

może wstrzymać się z realizacją dalszych dostaw cząstkowych i takie zachowanie 

Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

 § 7 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Dostawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za 

przedmiot umowy. 

 Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki. 

 Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 5% 

wartości oleju, którego dostawy nie zrealizowano na skutek odstąpienia od umowy 

przez Dostawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

§ 8 

Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

§ 9 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

……………………………..       ………………………… 
 Zamawiający         Dostawca 
 


