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PROJEKT 

Umowa 

……………………… 

 

Zawarta w dniu ………………………….. 2023 roku w Nadrożu pomiędzy: 

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu mającym 
siedzibę w Nadrożu 1, 87-515 Rogowo  

Reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………….. 

Zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

Reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………. 

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

§1 

1. Zamówienie nie podlega Ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) w związku z treścią art. 2 
ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.  
Na warunkach przedstawionej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego 

oferty, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.  

„Sprzedaż paliwa do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Nadrożu” .   

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego towaru w postaci oleju 

napędowego ON  oraz Benzyny PB 95 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania 

Ofertowego, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

3. Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do pojazdów służbowych oraz ciągników 
rolniczych będących własnością Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.  

§2 

1. Realizacja przedmiotu umowy tj. ON nastąpi poprzez dostawę do zbiornika 
dwupłaszczowego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu  minimum 3 razy w ciągu trwania umowy 
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2.  Realizacja przedmiotu umowy tj. PB 95 nastąpi poprzez sukcesywne tankowanie 
pojazdów służbowych na stacjach benzynowych należących do Wykonawcy w ilościach 
zależnych od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego . 

3. Wykonawca zapewnia, że paliwa  będące przedmiotem zakupu będzie odpowiadać 
polskim normom jakościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowym dla paliw ciekłych 
(Dz.U.Nr z 2015r., poz.1680). 

§3 

1. Wartość umowy na podstawie oferty złożonej na Zapytanie Ofertowe 
ZSCKR.274.06.2023 z dnia 22.03.2023r. wynosi: 
Pakiet nr 1 
Netto: ……………………………………………………………………………… zł 
Vat : ………………………………………………………………………………… zł 
Brutto: …………………………………………………………………………….. zł  
( słownie:……………………………………………………………………………………..) 
 
Cena 1 l : ……………….. netto / ……………… brutto 
 
 
Pakiet nr 2 
 
Netto: ……………………………………………………………………………… zł 
Vat : ………………………………………………………………………………… zł 
Brutto: …………………………………………………………………………….. zł  
( słownie:……………………………………………………………………………………..) 
 
Cena 1 l : ……………….. netto / ……………… brutto 
 
 

2. Należność za wykonane dostawy realizowana będzie po dostarczeniu całości 
zamówienia  przez Zamawiającego na konto Dostawcy w terminie 21 dni od daty 
otrzymania faktury oraz dokumentów rozliczeniowych na rachunek nr 

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

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu umowy 
nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę 
zatwierdzonej przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 

4. Fakturę/rachunek należy wystawić na adres Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo, NIP 8921249810. 

5. Faktura/rachunek wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona 
Wykonawcy. 
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6. Wykonawca jest/nie jest płatnikiem VAT-u, NIP .........................., REGON ....................  
 

§4 

Czas obowiązywania umowy : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.  

§5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 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 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania 
reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego. 

3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień 
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. 
 

§6 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, 
za które ponosi odpowiedzialność karę w wysokości wartość 5% wartości przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku dostawy nieodpowiadającej 
normom co do jakości karę w wysokości wartość 50% wartości dostawy objętej 
reklamacją. 

§7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego i likwidacyjnego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 
rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla 
Zamawiającego. 
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§8 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………... tel. ……………………., , 

adres e-mail: …………………………………… 
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………….….…………….tel. ……………………., 

adres e-mail: ……………………………………… 
                                                    

   §9 

 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość kar 
umownych określonych w §6, do wysokości faktycznie poniesionej szkody wskutek 
niewłaściwego wykonania niniejszej umowy. 

                                                           §10 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) Wykonawcy: 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 
obowiązków wynikających z umowy.  
 
 

2) Zamawiającemu: 
a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo 
jedynie do wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych dostaw po 
potrąceniu ewentualnych zobowiązań wobec Zamawiającego, 

b) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizuje przedmiot umowy z takim 
opóźnieniem, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie 
umówionym. Zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu dodatkowego 
odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy z 
zachowaniem naliczenia kar umownych określonych w § 6, 

c) bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca nie 
zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 2 z zachowaniem naliczenia 
kar umownych określonych w § 6. 

 
 § 11 

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona w 
postępowaniu przez Wykonawcę.  
 

 § 12 
Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd 
dla Zamawiającego.  
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§13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 


