
UMOWA DOSTAWY 

o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa a wat. 4 pkt 8 ustawy pzp 

Umowa została zawarta w dniu …………….. 2023 roku w Starym Folwarku pomiędzy   

pomiędzy: Gminą Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki 

NIP: 844-214-60-35, REGON: 790670970 

w imieniu, której działa: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki 

reprezentowany przez – Dyrektora Bożenę Omiljanowicz 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, a 

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą w imieniu, którego działa: 

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

§1 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczy zamawiającemu do Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Starym Folwarku oraz Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku 20.000 

litrów oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej nie niższej niż 41300 kJ/kg zgodnie 

ze złożoną ofertą za cenę brutto jednego litra ……… zł (słownie: …… zł 00/100) w tym 

podatek VAT od towarów i usług. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani 

finansowej za niezrealizowanie części zamówienia. 

2. Cena jednostkowa jednego litra oleju może ulec zmianie jedynie o procentowy wskaźnik 

wzrostu ceny w rafinerii. Każda zmiana ceny w górę musi być udokumentowana. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ceny jednostkowej w rafinerii 

 w porównaniu do ceny sprzedaży danej partii oleju. 

§2 

1. Dostawa zostanie zrealizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

2. Dostawy odbywać się będą partiami po otrzymaniu przez Wykonawcę zamówienia 

podpisanego przez dyrektora i przesłanego pocztą elektroniczną odrębnie dla każdej 

dostawy, w którym Zamawiający poda ilość zamawianego oleju opałowego. Dostawy 

realizowane będą najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia 

od Zamawiającego. 

§3 

1. Płatność zostanie zrealizowana poleceniem przelewu po każdej dostawie oleju opałowego 

na rachunek bankowy wykonawcy: …………………………………………………..…… 

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury. 



2. Do każdej faktury za olej opałowy należy załączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju. 

§4 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zrealizowaniem zamówionego 

przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdążył wykonać 

zamówienie w czasie umówionym, zamawiający może odstąpić od umowy przed 

zakończeniem terminu wykonania umowy. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli zostanie ogłoszona upadłość, 

likwidacja lub rozwiązanie firmy wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 

wykonawcy.  

§5 

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.  

§6 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu karę umowną z razie niewykonania 

umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wartości 

zamówienia określonego w §1 umowy oraz w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy na olej opałowy w wysokości 1% wartości zamówienia wymienionego  

w §1 za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia  

od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w  wysokości 10% wartości 

zamówienia określonego w § 1 umowy.  

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

§7 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Starym Folwarku z siedzibą w  Starym Folwarku, Stary Folwark 49, tel: 

87 563 77 61 mail: szkola@staryfolwark.edu.pl 



2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Starym Folwarku możliwy jest pod numerem tel. nr 998032972 lub adresem email 

zuk.iod@gmail.com. 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) w celu realizacji umowy. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5.  Dane osobowe Pana/i będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu realizacji 

niniejszej umowy.  

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy.  

 

§8 

1. W sprawach nie regulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku prawo zamówień 

publicznych.  

2. Ewentualnie powstałe spory z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający      Wykonawca 

 


