
Wzór                                             Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Umowa Nr ………………………… 
                                      

Zawarta w dniu ……………….pomiędzy,  

Gminą Krzepice  z siedzibą w 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 13,  

Regon 151398296,  NIP 574-20-54-873,  

reprezentowaną przez Burmistrza Krzepic Krystiana Kotynię 

w imieniu i na rzecz której działa: 

Dyrektor Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej Janusz Kopacz 

zwany dalej „Zamawiającym”  

a firmą:.....................… (nazwa wykonawcy) z siedzibą w …............ , 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem: … przez …  

Regon: … , NIP: … ,  

reprezentowanym na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa - stanowiącego załącznik do 

umowy -  

przez: ….................... (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy),  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych pn.: „Dostawa oleju napędowego”, została zawarta umowa o 

poniższej treści: 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest hurtowa dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 

2500 litrów w Krzepicach przy ul. Targowej 19, Zakładu Działalności Komunalnej i 

Mieszkaniowej  wg następującej specyfikacji – zgodnie ze złożoną przez Sprzedającego 

ofertą w przetargu nieograniczonym nr ZDK.271.5.2018: 

 
Rodzaj 

paliwa 

Cena jednostkowa netto 1 

litra oleju napędowego 

[zł/litr]- wyliczona na 

podstawie hurtowych cen 

paliwa obowiązujących dnia 

28.03.2018r. na stronie 

producenta paliw 

Stały upust  

od ceny 

jednostkowej 

netto 1 litra 

paliwa [%] (do 

dwóch miejsc 

po przecinku] 

Cena jednostkowa 

netto 1 litra oleju 

napędowego po 

uwzględnionym 

upuście [zł/litr] 

Ilość 

[litry] 

Wartość netto 

[zł] 

Wartość brutto 

[zł] 

 

1 2 3 4 5 4x5=6 7 

Olej 

napędowy 
   40000 

  

 

 

cena jednostkowa netto za 1 litr słownie: ……………………………………………… 

 

cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia słownie: 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



§ 2 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówionego paliwa do 

rzeczywistego zapotrzebowania bez żadnych konsekwencji finansowych. Wykonawcy 

nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia ilości 

zamówionego paliwa. 

2. Zamawiający upoważnia ze swej strony do realizacji umowy i jej prawidłowego 

rozliczenia: Ryszard Kleszcz.  

3. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie, faksem 

lub droga elektroniczną, bezpośrednio do zbiornika paliwa znajdującego się na terenie 

siedziby Zamawiającego w Krzepicach, przy ul. Targowej 19. Dostawy oleju mogą się 

odbywać wyłącznie w dni robocze w godz. 7.00-15.00.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej napędowy własnym transportem i na 

własny koszt do wskazanego wyżej zbiornika w ciągu 48 godzin od zgłoszenia takiej 

potrzeby telefonicznie, faksem lub droga elektroniczną (e-mailem).  

5. Jednorazowa   będzie ilości pomiędzy 1000 – 1500 litrów i musi być potwierdzona 

certyfikatem jakości potwierdzającym wymagania jakościowe, zgodnie z Polską Normą 

(PN) i parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 dla 

oleju napędowego oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Parametry techniczne i 

chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż określone w 

załącznikach do w/w rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

przypadku rozbieżności pomiędzy normą, a rozporządzeniem, stosuje się przepisy 

rozporządzenia.  

6. Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami 

przepisów regulujących sposób transportowania paliwa. 

7. Zamawiający wymaga, aby pojazd, którym będą realizowane dostawy oleju 

napędowego, był wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe, mierzące ilość 

zrzutu paliwa do zbiornika Zamawiającego w temperaturze dostawy oraz w 

temperaturze referencyjnej 15°C. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia szacowanej ilości dostaw bez 

podania przyczyn, a Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną zmianą ceny 

przez producenta paliw, o których Wykonawca zawiadamia każdorazowo 

Zamawiającego.  

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonania przedmiotu zamówienia.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania prób z każdej partii dostarczonego 

paliwa, przed rozpoczęciem rozładunku. Pobranie próbki paliwa odbywać się będzie w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego i kierowcy dostarczającego paliwo. 

Protokół pobrania próbki powinien być potwierdzony przez każdą ze stron, tj. 

Zamawiającego oraz kierowcę. 

Pobrane próbki zostaną zabezpieczone w sposób uzgodniony przez strony 

(zaplombowane, zabezpieczone taśmą z podpisami i pieczątkami stron, itp.). Próby te, 

po ich opisaniu i zabezpieczeniu, będą przechowywane przez Zamawiającego przez 

okres 1 miesiąca od daty dostawy.  

12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zła jakość oleju napędowego była przyczyną awarii 

lub zniszczenia części, urządzeń – Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia strat, 

jakie z tego tytułu poniesie Zamawiający.  

 



W takim przypadku przeprowadzona zostanie następująca procedura: Zamawiający, w 

obecności przedstawiciela Wykonawcy, dostarczy wcześniej pobraną próbkę do 

laboratorium. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie pojawi się na miejscu, uzna się, że 

Wykonawca nie kwestionuje identyczności materiału oddanego do badania, z tym, 

który został pobrany. 

W przypadku, gdy wyniki badań wykażą, że olej napędowy nie spełnia wymagań 

określonych przepisami prawa, koszty ich wykonania obciążą Wykonawcę, w 

przeciwnym wypadku koszty poniesie Zamawiający, W przypadku, gdy zostanie 

stwierdzone, że olej napędowy nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia strat, jakie Zamawiający poniósł z tytułu 

awarii lub zniszczenia części, urządzeń, na co Zamawiający przedstawi odpowiednie 

kserokopie dowodów księgowych.    

 

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania paliwa Zamawiającemu.  

 

 

§ 4 

 

1.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, mających wpływ na realizację niniejszej 

umowy np. stanu prawnego przedsiębiorstwa, reprezentacji firmy itp., Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego i dostarczy stosowne dokumenty celem 

udowodnienia tych zmian.  

2. Wynagrodzenie za dostarczony olej napędowy będzie określane na podstawie ceny 

jednostkowej netto, ustalonej wg ceny hurtowej jednego litra paliwa (olej napędowy 

Ekodiesel), zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych, określonego na stronie 

producenta paliw, obowiązującym w dniu dostawy oraz stałej/ego marży/upustu 

wyrażonej/ego w zł/litr obowiązującej/ego przez cały okres trwania umowy.  

 

§ 5 

 

1. Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych paliwa zaoferowanych w przetargu 

nieograniczonym nr ZDK.271.5.2018, o których to zmianach Wykonawca zawiadamia 

każdorazowo Zamawiającego.   

2. Ostateczna wartość udzielonego zamówienia publicznego (umowy) nie może 

przekroczyć zaoferowanej przez wykonawcę kwoty …………………..złotych brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………….). 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający oświadcza, że zakupione paliwo przeznacza na potrzeby własne i nie 

będą one podlegały dalszej odsprzedaży. 

         

§ 7 

 

1. Po dostarczeniu oleju napędowego do zbiornika Zamawiającego, Wykonawca wystawi 

fakturę po każdej dostawie z terminem płatności 30 dni.   

2. Rozliczenie za dostarczony olej napędowy będzie dokonywane na podstawie faktury 

VAT przelewowej wystawianej po każdorazowej dostawie przez  Wykonawcę.  



3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT za przedmiot umowy w 

terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane bezpośrednio 

na fakturze. 

5. W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego płatności 

Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki od nieuregulowanych w terminie kwot. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.. 

7. Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę 

trzecią. 

 

§ 8 

 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 

           zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po  

           uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.  

 

2.   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy   

       wykonane przez Podwykonawców.  

 

§ 9 

 

1 Strony  nie  ponoszą odpowiedzialności za szkodę, jeżeli wykażą, że niewykonanie lub 

           nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działania siły wyższej. 

2 Siłę  wyższą  stanowi  zdarzenie  nagłe,  nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

           uniemożliwiające  wykonanie umowy w części i na stałe lub pewien czas, któremu  nie 

           można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

      Przejawem siły wyższej są w szczególności: 

  - klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, itp. 

  - poważne  zakłócenia w  funkcjonowaniu  transportu   samochodowego w 

         skali regionu lub kraju 

3 Strony  zobowiązują  się  wzajemnie do  niezwłocznego  informowania  o  zaistnieniu 

           okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach 

           dla umowy. 

4 Strony  ustalają,  że  z tytułu  odstąpienia  od  umowy  przez Wykonawcę z 

           przyczyn niezależnych od Zamawiającego,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w  

           wysokości  5% kosztu wykonania umowy, o której w §5 pkt. 2 umowy. 

5 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

• w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

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

umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do 

dnia odstąpienia od umowy. 

• Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od 

daty, w której bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin do 

rozpoczęcia realizacji umowy lub jej kontynuacji przez Wykonawcę.  

• W przypadku trzykrotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionych partii 

oleju napędowego.  

 



 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy   

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

 

Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sądy miejscowo właściwe według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  

2. Umowa ulega każdorazowo rozwiązaniu z chwilą spełnienia się chociażby jednego z 

poniższych zdarzeń: 

a) Kończy się termin obowiązywania umowy. 

b) Została wyczerpana kwota umowy brutto w wysokości ……….. 

c) Zakupiona ilość paliwa przekroczyła wartości 40 000 L(dm³) 

ON 

                                                          

3. Niniejsza umowa może być rozwiązana przed upływem okresu, o którym mowa w pkt. 1 

w przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza się zwłoki z zapłatą za trzy pełne okresy 

płatności. Jeżeli Wykonawca zamierza rozwiązać umowę z powyższego powodu, 

powinien uprzedzić o tym Zamawiającego na piśmie, udzielając mu dodatkowego 

miesięcznego terminu do zapłaty zaległych płatności. 

 

§ 14 

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

Stron. 

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


