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 Załącznik Nr 4 –projekt Umowy 

 

 

 

U M OWA  Nr  … …/2 0 19  

 
Zawarta w dniu ………………. roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą  

w Szelment 2, 16-404 Jeleniewo,  działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, 

NIP 8442353981, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez : 

 

Paweł Żuk – Prezes Zarządu 

 

a 

Auto-MyHurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski 

z siedzibą w …………………………  przy ul ………………………., NIP:……………, REGON: ……………..  

zwanym dalej „DOSTAWCĄ”, reprezentowanym przez 

 

…………………………….. - właściciel 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa oleju napędowego  w ilości ok. 10 000 l do WOSiR 

Szelment sp. z o.o. położonego w Szelment 2, gmina Szypliszki, powiat suwalski, poczta 16-404 

Jeleniewo. 

2. Dostawca zobowiązuje się  dostarczać paliwa o wymaganiach jakościowych zawartych w  

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października  2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1680 ). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu paliwa w okresie objętym umową do wysokości 

faktycznych potrzeb Zamawiającego.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia w okresie podanym w  § 2 

ust. 1 w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

5. Brak odbioru deklarowanych ilości określonych w § 1 ust. 1 z przyczyn niezależnych od  

Zamawiającego nie będzie rodzić skutków prawnych. 

   

§ 2 

 

1. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą sukcesywnie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 

roku, w terminie do 48 godzin od telefonicznego lub faksem zamówienia w ilościach wskazanych 

przez Zamawiającego. 

2. W ramach  umowy Dostawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązuje się do dostawy oleju do 

siedziby odbiorcy, rozładunku /przepompowania/ oleju do zbiorników znajdujących się w siedzibie 

Zamawiającego 



 

Strona 2 z 4 

 

3. Zamawiający jest zobowiązany w przypadku stwierdzenia wad towaru niezwłocznie zawiadomić 

Dostawcę. 

4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostawy nieodpowiedniej 

jakości towaru. 

5. Towar uznaje się za pełnowartościowy w przypadku braku ze strony Zamawiającego zastrzeżeń 

ilościowo-jakościowych. 

6. W przypadku określonym w § 1 ust. 3 Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 3 

 

1. Cena dostawy jednego litra oleju napędowego,  zgodnie z formularzem oferty (Załącznik nr 1 do 

umowy), wynosi  …………. zł netto + 23% VAT = ……… zł brutto (słownie: ……………. …………… 

brutto). Jest to cena obejmująca akcyzę, transport, załadunek i rozładunek oleju do zbiornika 

magazynowego zlokalizowanego w WOSiR   Szelment sp. z o.o. 

2. Strony ustalają niezmienną kwotową wartość upustu odliczanego od ceny netto producenta za 1000 

litrów oleju napędowego. Upust/marża ma obowiązywać przez cały okres związania umową  

i wynosić będzie ………………………. 

3. W przypadku wzrostu lub obniżki cen ustanowionych przez producenta tj. PKN ORLEN S.A. oleju 

napędowego wskazanego w formularzu ofertowym strony dopuszczają możliwość zmiany cen z § 3 

pkt. 1 umowy pod warunkiem wyliczenia jej zgodnie z zapisami określonymi w Ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz Zapytaniu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) )  i 

przedstawieniu Zamawiającemu aktualnej informacji producenta PKN ORLEN S.A. o cenie netto 

1000 litrów oleju opałowego lekkiego poprzez złożenie dokumentów tj. wydruk ze strony 

internetowej producenta. 

 

§ 4 

 

1. Płatność nastąpi każdorazowo po wykonaniu dostawy. Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę 

VAT na podstawie dowodu dostawy wystawionego w dniu realizacji zamówienia, oraz do 

dostarczonej partii oleju Dostawca dołączy świadectwo jakości. 

2. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez   

Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy …………………………………………………..  

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Faktura zostanie wystawiona na: 

WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Szelment 2,  

16-404 Jeleniewo 

NIP: 8442353981 

§ 5 

 

1. Umowa wchodzi w życie z od dnia 01 stycznia 2020 r. i obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.       

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości w następujących przypadkach: 

a) Jeśli Dostawca nie rozpoczął albo przerwał z przyczyn leżących po stronie Dostawcy 

realizację przedmiotu zamówienia, 
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b) Jeśli Dostawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą umową lub 

wskazaniami Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia informacji o 

okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Dostawca, w szczególności jeżeli Dostawca rażąco narusza postanowienia 

niniejszej umowy np. gdy opóźnienie w realizacji zamówienia przekracza co najmniej 7 dni. 

5. W przypadku nieuregulowania należności w terminie zgodnie z § 4 ust. 2 Dostawca może wstrzymać 

wydawanie oleju oraz naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę  w regulowaniu należności. 

 

 

 § 6 

 

1. W razie niewykonania przedmiotu zamówienia, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto złożonego zamówienia (partia zamówienia). 

2. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 ust.1 za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od  dnia następnego po dniu określonym  w  § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn za które ponosi 

Dostawca, w szczególności jeżeli Dostawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, 

w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji zamówienia przekracza co najmniej 7 dni. 

Odstąpienie od umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Dostawcy o przyczynie 

odstąpienia.  

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne.    

§ 7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia – o okres trwania przyczyny, z powodu których nastąpi zmiana terminu, w niżej 

wymienionych przypadkach: 

a) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nie przestrzegania terminów  składania 

zamówień,  

b) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Dostawca, przedkłada pisemny wniosek 

Zamawiającemu o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem, na co najmniej 5 dni przed 

zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany.   

4. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy 

    pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian spowodowanych zmianami podatku 

    VAT lub podatku akcyzowego, które powinny następować z dniem wejścia w życie 
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    stosownych przepisów w tym zakresie.  

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały  

    polubownie. 

3.  Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego 

    rozpatrzenia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający            Wykonawca 

 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 


