
Umowa nr ZGK.272.1.2016

Zawarta w dniu 2016-04-00 r.  w Kodrębie  pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, 
NIP:772-19-72-346
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Kierownika Zakładu Waldemara Zasadę,

a  …....................................................................................................................................................... 
…,  
NIP: …............................ , zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
… …...................  ……………….

W  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  postępowaniu  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  
pn.  „Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Gminy Kodrąb”

Strony oświadczają co następuje: 

Przedmiot umowy
§ 1

1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  ustalenie  zasad  i  warunków  zakupu  oleju  napędowego, 
transportu i rozładunku przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
2.  Przedmiot  zamówienia  powinien  spełniać  Polskie  Normy przenoszące  normy europejskie  lub 
normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 
3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia  25 sierpnia 2006r.   (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1728)  oraz  wymaganiom  jakościowym  zgodnie  z załącznikiem  nr  3   do  Rozporządzenia 
Ministra  Gospodarki  z  dnia  9 października 2015 r.  w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U.  z 2015 r.  poz. 1680) 
4.  Termin realizacji umowy: od zawarcia umowy do 31.05.2017r.
5.Ustala się szacunkowe ilości oleju napędowego  na 39 000 litrów na rok. 
Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  zakresu  dostaw  maksymalnie  
o  20  %  ilości  zamówienia.  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały  żadne  roszczenia  z  tytułu 
zamówienia  przez  Zamawiającego  mniejszej  ilości  dostaw,  niż  te  które  zostały  określone  
w przedmiocie zamówienia.
6.  Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju napędowego jest  1 litr.  Przyjęta jednostka 
stosowana będzie we wszystkich dokumentach związanych z niniejszą umową. Strony rozliczać się 
będą w następujący sposób: 
obowiązująca na dzień dostawy cena hurtowa netto producenta jednego litra oleju napędowego, po 
zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku + / - wskaźnik kalkulacji X ceny netto za 1 litra 
oleju napędowego pomnożona przez  ilość  dostarczonych litrów oleju napędowego,  powiększona 
o należny podatek VAT.
7. Dopuszcza się stosowanie  ceny netto sprzedaży niższej niż wynikającej z ust. 6. 
8. Wartość przedmiotu umowy obliczono w następujący sposób:



Cena hurtowa netto 
u producenta za 1l 

oleju napędowego
Wskaźnik 

kalkulacji X 
ceny netto 

Cena sprzedaży 
netto 1 l oleju 
napędowego

Wielkość 
zamówienia

Wartość netto 
całego zamówienia

(za 39 000 l)
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VAT (23%)

(za 39 000 l)

Wartość brutto 
całego zamówienia

(za 39 000 l)

a b c=a+b d e=c*d f=0,23 * e g=e+f

39 000

Wartość wykonania całego zamówienia wynosi:

a)  netto całego zamówienia (za 39 000 l): …………   …….. 
słownie: …...............................................................................................…………

b) wartość  podatku  VAT  (23%)  całego  zamówienia:  ………….......................…... 
słownie: … …........................................................... …………

c) wartość  brutto  całego  zamówienia  (za  39 000 l):  …........................  …...........…. 
słownie: … ….................................................................................... …

Ceny  podana  w  ofercie  obejmują  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  
z  wykonaniem  zamówienia,  transportem,  rozładunkiem  oraz  warunkami  stawianymi  przez 
zamawiającego.
9. Wielkość wskaźnika kalkulacji X ceny netto znajdującego się w tabeli w kolumnie b, jest stała 
i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 
10. Zmiana ceny sprzedaży netto 1 l oleju napędowego, nastąpi wyłącznie w przypadku:
- zmian cen hurtowych netto u producenta (Wykonawca ma obowiązek przy wystawieniu faktury 
dostarczyć wydruk ze strony producenta z ceną hurtową netto aktualną na dzień dostarczenia oleju 
napędowego lub kserokopię faktury sprzedaży wystawioną przez producenta na rzecz Wykonawcy 
z dnia dostarczenia oleju napędowego Zamawiającemu),
- zmian akcyzy ustalonej przez organy państwowe w danym dniu, 
- zmiany stawki podatku VAT. 
11.W przypadku zmiany ceny hurtowej netto u producenta lub akcyzy oleju napędowego, nowa cena 
sprzedaży netto za 1 l oleju napędowego będzie obliczana w następujący sposób: 
c=a+b 
gdzie:
a- nowa cena hurtowa netto producenta za 1 litr oleju napędowego po zaokrągleniu do drugiego 
miejsca po przecinku, 
b- stały wskaźnik kalkulacji X ceny netto Wykonawcy,
c- nowa cena sprzedaży netto Wykonawcy 1 litra oleju napędowego. 
12. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena oleju napędowego będzie naliczona odpowiednio 
według nowej stawki. 
13. Zmiana ceny za dostawę 1 litra oleju napędowego spowodowana zmianą cen oleju napędowego 
podyktowaną przez producenta nie będzie wymagać zmiany niniejszej umowy.

Warunki dostawy
§ 2.

1. Wykonawca na każde zamówienie Zamawiającego (telefoniczne, przesłane pisemnie, e-mail, fax) 
określające  zapotrzebowanie  na  ilość  oleju  napędowego  będzie  dostarczał  własnym  środkiem 
transportu ilości określone w danym zleceniu (nie mniejszej jednak niż 1500 litrów jednorazowo), 
oraz dokonywał wyładunku dostarczonego oleju we wskazanym w zleceniu miejscu. Dostawa winna 
następować w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00, a jedynie na wyraźne zlecenie Zamawiającego 
może nastąpić w innych godzinach lub dniach wolnych od pracy. 



Osobami upoważnionymi do odbioru przesyłek od Wykonawcy są:
- Leszek Pełka,
- inne osoby upoważnione przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb.
2.  Każdorazowo w dniu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy dokonywany będzie 
przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy odbiór przedmiotu 
umowy,  z  którego sporządzany będzie protokół.  Ilość dostarczonego opału zostanie  ustalona wg 
wskazań  licznika  zamontowanego  na  środku  transportu,  którym  dostarczany  będzie  przedmiot 
umowy i zostanie uwidoczniona w protokole odbioru.
3. Zamówienie częściowe uznaje się za wykonane z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym 
mowa w ust. 2.
4. Dostawa określonej partii oleju napędowego nastąpi w terminie maksymalnie do ……… godzin 
od momentu złożenia zamówienia częściowego. 

5.  W  przypadku  awarii  pojazdu  lub  innej  przeszkody  uniemożliwiającej  realizację  umowy 
Wykonawca powinien niezwłocznie zorganizować we własnym zakresie odpowiednie zastępstwo.
6.  W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  dostarczy  zamówionego  oleju  napędowego  w terminie,  
o  którym  mowa  w  §  2  ust.  4  Zamawiający  nałoży  na  Wykonawcę  karę  umowną  określoną  
w § 4  ust.9 lit.a).
7.  W przypadku gdy opóźnienie w realizacji  zlecenia przekroczy 15 dni  Zamawiający zastrzega 
sobie  prawo  odstąpienia  od  umowy  i  nałożenia  na  Wykonawcę  kary,  o  której  mowa  
w § 4 ust.9  lit. c).
8.  Do  każdej  dostawy oleju  napędowego  dołączane  będzie  świadectwo  jakości,  potwierdzające 
spełnianie wymaganych parametrów, o których mowa w § 1 ust. 3.

Sposób dokonywania rozliczeń i płatności
§ 3.

1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, następować będzie na podstawie faktur cząstkowych 
opiewających na dostarczoną ilość oleju napędowego,  w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego:
-faktury VAT, 
-aktualnej informacji o cenie hurtowej netto 1 litra oleju  napędowego (wydruk ze strony internetowej 
producenta  pozwalający  wyliczyć  cenę  hurtową  netto  1  litra  oleju  napędowego aktualny  na  dzień 
dostarczenia oleju )  u producenta, na dzień sprzedaży,
-świadectwa jakości oleju napędowego, potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów.
Brak  dołączenia  którejkolwiek  informacji  powoduje, że  termin  zapłaty  zaczyna  biec  od  dnia 
dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów. 
2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu na podstawie wystawionej faktury 
VAT,  przy  czym  za  zachowanie  terminu  płatności  uznaje  się  dzień  obciążenia  rachunku 
Zamawiającego.
3. W przypadku nieterminowych płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami 
ustawowymi. 

Warunki gwarancji
§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać przedmiot umowy dobrej jakości o parametrach zgodnych z 
§1 ust. 3 niniejszej umowy. 
2.  Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  badań  
w  zakresie  zgodności  jakości  oleju  napędowego z  parametrami  technicznymi,  określonymi  
w § 1 ust. 3. 
3. W przypadku wystąpienia niezgodności przedmiotu umowy z parametrami, o których mowa w § 1 
ust. 3. koszt przeprowadzonych badań, ponosi Wykonawca. 



4. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu umowy z parametrami, o których mowa w § 
1  ust.  3.   Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie  2  dni  od  dnia  zawiadomienia  przez 
Zamawiającego  o  stwierdzonych  niezgodnościach  do  dostarczenia  przedmiotu  umowy 
odpowiadającego  wymaganym parametrom.  W przypadku  gdy Wykonawca  dostarczy  przedmiot 
umowy spełniający wymagane parametry po upływie 2 dni  od dnia zawiadomienia Wykonawcy 
o stwierdzonych  niezgodnościach,  wówczas  Zamawiający  nałoży  na  Wykonawcę  karę  umowną, 
o której mowa w § 4 ust.9 lit. b). 
5.  W przypadku  wystąpienia  zgodności  przedmiotu  umowy  z  parametrami,  o  których  mowa  
w § 1 ust. 3 koszt przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 3 ponosi Zamawiający.
6. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności, o których mowa w ust. 3 Zamawiający ma 
prawo odstąpienia od umowy i  nałożenia na Wykonawcę kary,  o  której  mowa § 4 ust.9  lit.  c). 
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości 
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej. 
7.  Wykonawca  odpowiada  za  braki  ilościowe  i  jakościowe  stwierdzone  bezpośrednio  
po odbiorze przedmiotu zamówienia u Zamawiającego. 
8.  Za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  Strony  ustalają  obowiązek  zapłaty  kar 
umownych z następujących tytułów: 
a)  za  zwłokę  w  wykonaniu  zlecenia  w  terminie,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.2  
w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanego zlecenia za każdą pełną godzinę zwłoki
b)  za zwłokę w dostarczeniu oleju napędowego spełniającego wymagane parametry w terminie,  
o którym mowa w § 4 ust. 4 w wysokości 2% wartości zrealizowanego zlecenia, którego dotyczy 
badanie za każdy dzień zwłoki;
c)  za  odstąpienie  od umowy przez  Zamawiającego z  przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy 
–   w  wysokości  20%  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji  niniejszej  umowy,  o  którym  mowa 
w § 1 ust. 8.
9. Wykonawca wyraża zgodę, by kary umowne były potrącane z należności za wykonanie dostawy.

Postanowienia końcowe
§ 5.

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujący za-
kres dostaw:......................................................., natomiast pozostały zakres dostaw będzie wy-
konywać osobiście..

2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 
podwykonawców jak za działania własne.

§ 6.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy. 
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych 
okolicznościach, 
b)  jeżeli  Wykonawca  realizuje  dostawy przewidziane  niniejszą  umową  w sposób  niezgodny ze 
wskazaniami  Zamawiającego  lub  niniejszą  umową -  Zamawiający może  odstąpić  od  umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
c)  jeżeli  Wykonawca  utracił  uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotu  niniejszej  umowy  - 



Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych 
okolicznościach, 
3.  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  w/w  paragrafie,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania zrealizowanej części umowy.

§ 7.

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  ustawy  
z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.  U.  z  2015 r.,  poz.  2164) oraz 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8.

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, 
a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być kierowane na drogę postępowania 
sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 9.

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie do niniejszej umowy, 
oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie niniejszej 
umowy. 

§10.

Integralną częścią umowy są: 
- Oferta na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 11.

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  dwa  egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Zamawiający:                                                                Wykonawca:


