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Numer sprawy: MZŻ/T/262/ 2 /12     Załącznik nr 5 do siwz 
 

 WZÓR UMOWY (nie wypełniać) 
 
W dniu ............. pomiędzy Miejskim Zespołem Żłobków w Łodzi 91 – 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a zwanym 
dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: 
1. ................................................................................. 
2. ............................................................................... 
a  
 .......................... zamieszkałym(ą) w ...................... przy......................... legitymującym(ą) się dowodem 
osobistym nr ........................................ wydanym przez ........................., prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą ......................... z siedzibą w .................. działającym(ą) na podstawie.................. 
NIP ................., REGON ................ 
zwanym dalej Wykonawcą,  w rezultacie dokonania wyboru w trybie przetargu nieograniczonego, została 
zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawę oleju opałowego 

lekkiego do żłobka nr 8 w Łodzi ul. Starorudzka 5/7 w ilości do 16 000 litrów 
2. Przedmiot umowy o którym mowa w pkt. 1, będzie dostarczany sukcesywnie w ilościach określonych 

przez Zamawiającego przez okres od momentu podpisania umowy do  31 maja 2012 roku.  
O terminach dostaw oleju Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego na 3 dni przed 
planowaną dostawą.  

3. Olej opałowy lekki w zakresie parametrów powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-C-96024:2011. 
4. Do dostarczonego oleju opałowego Wykonawca dołączy próbkę oleju pobraną w trakcie wlewania oleju 

do zbiorników oraz orzeczenie laboratoryjne dla każdej dostawy. 
 

§ 2 
 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot dostawy posiada wady, Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokonania na własny koszt jego wymiany na niewadliwy w ciągu dwóch dni roboczych od 
telefonicznego potwierdzonego faksem zgłoszenia Wykonawcy istnienia wady. 
 

§ 3 
 

1. Wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 1 strony ustalają na 
kwotę: 

       netto ............................... zł x 16 000 litrów = ........................................................... zł. 
       podatek VAT 23% ......................................................................................................zł. 
       brutto ..........................................................................................................................zł 
       ( słownie zł. : ................................................................................................................)   
       na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie faktycznej realizacji przedmiotu 

zamówienia ( ilość faktycznie dostarczonego oleju opałowego ). 
3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1, uwzględnia koszty załadunku, transportu oraz rozładunku 

dostawy w żłobku. 
4. Fakturę należy wystawić na Nabywcę – Miejski Zespół Żłobków w Łodzi . 
5. Podstawą obliczenia wartości dostawy będą ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy i ilość oleju 

opałowego . 
6. Wynagrodzenie za dostawę oleju będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od 

daty złożenia prawidłowo sporządzonej faktury  
 

§ 4 
 

1. Wykonawca ustanawia ............. jako osobę do kontaktów roboczych z Zamawiającym. 
2. Zamawiający ustanawia ............ jako osobę do kontaktów roboczych z Wykonawcą. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w realizacji każdorazowej dostawy nie 
zrealizowanej w uzgodnionym terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia w kwocie brutto, o którym 
mowa w § 3 pkt. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny 
od wad  w wysokości 0,5% wynagrodzenia w kwocie brutto,  o którym mowa w § 3 pkt. 1, za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia. 
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu korekty faktury w 
wysokości 0,1 % wartości brutto faktury za każdy dzień opóźnienia począwszy od 4-go dnia liczonego od 
dnia wezwania do dokonania korekty. 

4. W przypadku gdy Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody przewyższające wysokość kar umownych 
Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego. 

5. W przypadku gdy Zamawiający opóźni zapłatę za przedmiot zamówienia Wykonawca obciąży 
Zamawiającego ustawowymi odsetkami. 

 
§ 6 

 
1. 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 ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie  można 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 jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  wykonania części 
umowy. 

§ 7 
 

Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na 
siedzibę  Zamawiającego. 

§ 8 
 

Na potrzeby wzajemnych rozliczeń strony oświadczają: 
a) Zamawiający oświadcza , że jest podatnikiem podatku  od towarów i usług (VAT),  
NIP ........................... 
b) Wykonawca oświadcza , że jest podatnikiem podatku  od towarów i usług (VAT),  
NIP ........................... 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 

Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 

§ 11 
 

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: 
1. ........................... 

 
Zamawiający      Wykonawca 

 
 


