
Wzór umowy do postępowania ZPI.263.62.2020 
 

UMOWA NR CWR/UM/        /2020 

 

zawarta w dniu ....……….2020  roku w Warszawie 

między  

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, NIP: 5252248481,  

REGON: 015259640, reprezentowanym przez: Jarosława Adamczuka Dyrektora Centrum Wspierania 

Rodzin „Rodzinna Warszawa”, z siedzibą w Warszawie, 00-231, ul. Stara 4 działającego na podstawie 

pełnomocnictwa znak: GP-OR.0052.617.2016 z dnia 29.02.2016 r., udzielonego przez Prezydenta m.st. 

Warszawy,  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………. z siedzibą w ……………………………….. 

KRS: ………………………, NIP: ………………………….., REGON …………………………. 

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………. 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………. z głównym miejscem 

prowadzonej działalności gospodarczej w ……………………. Podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ………. , REGON: ………………. 

 

zwanym dalej Dostawcą.   

 

                                                                                        § 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy z dnia ……..r. 

                                                                                        § 2 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu oleju opałowego lekkiego, w ilości 8 

tys. litrów do kotłowi znajdującej się w budynku Ośrodka Górskiego „KORDON” w Sopotni Wielkiej 

k/Żywca. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia ……… .11.2020r. 

                                                                                        § 3 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy odpowiadający wymaganiom jakościowym wg 

Polskiej Normy PN-C-96024 gatunek L1. 

2. W celu potwierdzenia właściwej jakości oleju opałowego Dostawca obowiązany jest przy dostawie 

przełożyć certyfikat zgodności oleju opałowego z normą określoną w ust. 1 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez  Dostawcę zgodności 

jakościowej dostarczonego oleju opałowego z normą określoną w ust. 1, poprzez pobranie próbki 
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oleju, która w przypadku ewentualnych podejrzeń, co do jakości produktu będzie oddawana do 

badania laboratoryjnego. 

4. Koszty badania laboratoryjnego obciążają: 

1) Dostawcę- jeżeli olej opałowy nie spełni parametrów określonych w ust. 1; 

2) Zamawiającego – jeżeli olej opałowy spełni parametry określone w ust. 1.  

                                                                                        § 4  

1. Rozliczenie dostawy realizowane będzie w jednostkach objętości z zastosowaniem cen brutto za 1 

litr w temperaturze referencyjnej 15°C. 

2. Cena jednostkowa brutto oleju opałowego lekkiego, ustalona na podstawie złożonej oferty wynosi 

………….. zł/litr (słownie: ……………….00/100). 

3. Łączne wynagrodzenie  Dostawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi ………………….. zł 

brutto. 

4. Wynagrodzenie zawiera wszystkie składniki cenotwórcze i obejmuje wszystkie koszty, jakie 

poniesie Dostawca w związku z realizacją Umowy przez cały okres jej trwania, w tym m.in. koszty 

transportu, rozładunku, ubezpieczeń, opłat celnych i podatkowych, oraz wszelkie inne koszty. 

Dostawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane  

w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy. 

5. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot umowy będzie płatne na podstawie faktury 

wystawionej przez Dostawcę, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ilościowego  

i jakościowego przedmiotu umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru 

podpisany przez pracownika Ośrodka Górskiego „KORDON” dokonującego odbioru dostawy. 

6. Dostawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności  z tytułu przysługującego mu na podstawie Umowy wynagrodzenia, w tym 

wynagrodzenia, które nie jest jeszcze wymagalne. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych 

z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 Kodeksu Cywilnego, a także 

obowiązków Dostawcy wynikających z umowy. 

7. Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa, PL. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

NIP: 525-22-48-481, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Centrum Wspierania Rodzin 

„Rodzinna Warszawa”, 00-231 Warszawa, ul. Stara 4. 

8. Należność z tytułu wykonania dostawy, zostanie uiszczona przelewem na rachunek wskazany na 

prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 7 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej 

faktury do Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” , ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. 

9. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z ust. 8,za datę skutecznego doręczenia faktury Strony 

będą uznawać datę jej wpływu do Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 

00-231 Warszawa. W tym przypadku dopiero od daty skutecznego doręczenia rozpocznie bieg 

termin zapłaty określonej w ust. 8. 
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10. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu na rachunek Dostawcy. 

11. Zamawiający oświadcza, że  dokona płatności z tytułu wykonania przedmiotu umowy  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

12. Dostawca oświadcza , że rachunek Dostawcy wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 8 jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez  

niego działalności.* 

/* ma zastosowanie tylko jeśli Dostawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/ 

§ 5 

1. Olej opałowy będzie dostarczany na koszt Dostawcy jego transportem samochodowym. 

2. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu dostawy na podstawie 

urządzeń pomiarowych, w które muszą być wyposażone samochody Dostawcy. 

3. Dostawca zapewnia, pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia, 

aktualną legalizację urządzeń pomiarowych. 

4. W przypadku dostawy wadliwej partii oleju, Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu  

i wymiany wadliwej partii oleju opałowego oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. 

5. Dostawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń związanych ze spalaniem oleju opałowego 

powstałe w wyniku złej jakości dostarczonego oleju opałowego. 

                                                                            § 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia 

brutto  określonego w § 4 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku: 

a) nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy, 

b) nie dostarczenia aktualnego i właściwego świadectwa jakości przedmiotu zamówienia 

zgodnie z § 3 ust. 2. 

2) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, a także w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Dostawcę, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości  10% łącznego wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 3. 

3) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy, za 

wypowiedzeniem lub  bez wypowiedzenia  przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Dostawcy, a także w przypadku rozwiązania umowy przez Dostawcę, z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w  § 4 ust. 3. 
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2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Odstąpienie od umowy, wygaśnięcie umowy lub jej rozwiązanie w jakimkolwiek innym trybie nie 

pozbawia Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych określonych w ust. 1. 

                                                                                       § 7 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do  imienia, nazwiska i firmy), przedmiot 

umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2029 r. poz. 1429). 

                                                                                      § 8 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy  stronami wynikłe w związku z realizacją  niniejszej umowy 

rozstrzygane  będą przez sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                                     § 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

           ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    DOSTAWCA 

 

 


