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Załącznik Nr 4 

Projekt 

 

U MOW A  N r  

 

Zawarta w dniu … ….. 2021 r. pomiędzy: 

 
WOSiR Szelment Sp. z o.o., z siedzibą w Szelmencie, Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod  nr 0000542436, NIP 8442353981, REGON 360736920 

reprezentowaną przez : 

Daniela Racisa – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………….. z siedzibą w ……………………., ul. …………………….,             

…………………………….., zarejestrowaną w KRS pod nr ……………., 

NIP:………………REGON: ………………………  

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie                                

z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w WOSiR Szelment sp. z o.o., 

których  wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy -Prawo 

zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków związanych ze sprzedażą                        

i zakupem oleju napędowego  w ilości ok. 10 000 l do WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą                             

w Szelment 2, gmina Szypliszki, powiat suwalski, poczta 16-404 Jeleniewo. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami zgodnie z art.32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 716,868,1093). 

3. Wykonawca 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 z późn. zm.). 

4. Zamawiający oświadcza, że szacunkowa ilość oleju napędowego określona w § 1 ust. 1 

stanowi jedynie przybliżoną wartość. Faktyczne ilości dostaw oleju napędowego (mniejsze 

lub większe od ilości szacunkowej) uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że 

niezależnie od wielkości dostaw Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku 
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stosować zaoferowane w ofercie ceny oleju napędowego. Wykonawca nie może dochodzić od 

Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie 

obowiązywania umowy Zamawiający zakupi mniejszą ilość oleju napędowego niż 

prognozowana ilość.    

5. 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 

§ 2 

 

1. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą sukcesywnie od …………r. do ……….r. na 

podstawie składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną zamówień, 

w terminie do 48 godzin, w ilościach wskazanych przez Zamawiającego. 

2. W ramach umowy wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązuje się do 

dostawy oleju do siedziby odbiorcy, rozładunku /przepompowania/ oleju do zbiorników 

znajdujących się w siedzibie Zamawiającego 

3. Zamawiający jest zobowiązany w przypadku stwierdzenia wad towaru niezwłocznie 

zawiadomić Wykonawcę. 

4. Wykonawca 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 wykonawca 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. 
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§ 4 

 

1. Płatność nastąpi każdorazowo po wykonaniu dostawy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu 

fakturę VAT na podstawie dowodu dostawy wystawionego w dniu realizacji zamówienia, 

oraz do dostarczonej partii oleju Wykonawca dołączy świadectwo jakości. 

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

przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………..  

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 zostaje zawarta na czas oznaczony od ……………….. do …………….r.       

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

przypadkach: 

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

Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia, 

b) Jeśli Wykonawca 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 Wykonawca, w szczególności jeżeli Wykonawca 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 Wykonawca może 

wstrzymać wydawanie oleju oraz naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w regulowaniu 

należności. 

 

 § 6 

 

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

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

dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. Zamawiający, niezależnie od przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz z przyczyn określonych               

w kodeksie cywilnym lub w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 



 

Strona 4 z 5 

 

wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie przewidział w chwili zawarcia 

umowy, może odstąpić od umowy bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych               

i finansowych dla Zamawiającego. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

dnia następnego po dniu określonym w § 2 ust. 1. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne.    

 

§ 7 

 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub części zobowiązań 

wynikających z umowy, jeżeli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Pod pojęciem 

siły wyższej Strony rozumieją: klęski żywiołowe, katastrofy, wojny, akty terrorystyczne, 

decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej 

wydane zgodnie z kompetencjami tych organów. Siła wyższa nie zwalnia jednak Stron                      

z obowiązku realizacji zobowiązań określonych niniejszą umową. 

2. Strona, która znalazła się w niemożności wypełnienia swoich zobowiązań wynikających                     

z niniejszej umowy spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, zobowiązana jest 

niezwłocznie poinformować drugą stronę o powstaniu i ustaniu tych warunków oraz do 

dołożenia należytej staranności celem jak najszybszego usunięcia skutków wystąpienia siły 

wyższej i podjęcia dalszego wykonywania umowy. 

 

§ 8 

 

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 Wykonawca, 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. 
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§ 9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe pomiędzy stronami na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający            Wykonawca 

 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 


