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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

PROJEKT  UMOWY 
 
zawarta w dniu ....................   w   Strzegowie pomiędzy Zakładem Komunalnym w Strzegowie          
z siedzibą w Strzegowie przy  ul. Plac Wolności 32 zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:  
Kierownika Zakładu        - Edwarda Barskiego  
przy kontrasygnacie Księgowej – Zenony Wiśniewskiej 
a  .............................. 
reprezentowanym przez ...........................   
zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego na rzecz Zamawiającego na kwotę 

.....................zł słownie: .................................. wg formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do umowy.    

2. Orientacyjna ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 40 m3 (40 000 litrów). 
3. Podana ilość oleju napędowego jest szacunkowa. Ilość wskazana powyŜej stanowi 

maksymalną wielkość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zamówienia 
mniejszej ilości oleju napędowego, niŜ maksymalna wskazana, a Wykonawca w takim 
przypadku nie będzie wnosił Ŝadnych roszczeń z tego tytułu, a w szczególności roszczenia 
wobec Zamawiającego o zapłatę róŜnicy pomiędzy orientacyjną ilością, a ilością faktycznie 
zamówioną. 

§2 
1. Wykonawca dostarczy olej napędowy autocysternami do magazynu Zamawiającego                     

w Strzegowie przy ul. Słowackiego 37, w godz. 8:00 - 16:00. Zamawiający dysponuje 
zbiornikiem o poj. 4 tysiące litrów. Koszty transportu pokrywa Wykonawca. 

2. Dostawy odbywać się będą w ilości szacunkowej około 3000 litrów, 1 do 2 razy                        
w miesiącu. 

3. Wykonawca zrealizuje jednostkową dostawę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, liczonych 
od dnia otrzymania do godz. 16:00 zamówienia nadanego telefonicznie lub faksem przez 
Zamawiającego, przy załoŜeniu, Ŝe zamówienie zostało złoŜone w dniu roboczym.  

4. Do kaŜdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy producenta 
paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa.  

5. Do dostaw oleju napędowego stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r.  w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego 
zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości 
zamawianych dostaw. 

§3 
1. NaleŜność za dostarczony olej napędowy uiszczana będzie na podstawie wystawionych faktur 

VAT   przedstawianych przez Wykonawcę po wykonaniu zlecenia, w terminie   14   dni  od 
otrzymania faktury VAT. 

2. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe płatność dokonywana będzie w formie przelewu bankowego    
      na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 
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§ 4 
1. Cena jednostkowa netto oleju napędowego wraz z transportem do magazynu zamawiającego 

zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ............... zł. (słownie ............................... )  za 1m3 
oleju napędowego, podatek VAT …… %. 

2.  Cena jednostkowa oleju napędowego dla kaŜdej dostawy zostanie ustalona przez Wykonawcę 
w następujący sposób: 

 
Cd = Co  x  W / 1000 
 
Cd – cena jednostkowa dostawy netto zł/litr 
Co – cena jednostkowa ofertowa (zaoferowana w przetargu) zł/m3 
W – wskaźnik zmiany ceny 
            X + Y          A + B 
W =  -----------  :  ------------ 
               2                  2 
X – hurtowa cena netto 1m3 oleju napędowego ekodiesel obowiązująca w PKN ORLEN                       
      w dniu dostawy  
Y - hurtowa cena netto 1m3 oleju napędowego eurodiesel obowiązująca w Grupie   
      Kapitałowej  LOTOS  w dniu dostawy  
A - hurtowa cena netto 1m3 oleju napędowego ekodiesel obowiązująca w PKN ORLEN                   
      w dniu ogłoszenia przetargu (04.01.2013 r.) – 4 277,00 zł 
B - hurtowa cena netto 1m3 oleju napędowego eurodiesel obowiązująca w Grupie   
      Kapitałowej  LOTOS  w dniu ogłoszenia przetargu (04.01.2013 r.) – 4 271,00 zł 

        
3. Wykonawca do kaŜdej dostawy przedstawi Zamawiającemu pisemną kalkulację wyliczenia 

ceny wraz z wydrukami cen hurtowych PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej LOTOS, które 
stanowiły podstawę do wyliczenia ceny. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia poprawności wyliczenia ceny jednostkowej 
przy kaŜdej dostawie. 

5. Strony uwzględnią zmiany cen oleju napędowego wynikające z ustawowej zmiany                  
podatku VAT. 

6. Zmiana ceny jednostkowej dla kaŜdej dostawy podyktowana zmianami cen przez 
producentów nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

 
§5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezaleŜnych od 

Zamawiającego w wysokości 1% za kaŜdy dzień zwłoki, od wartości oleju napędowego 
dostarczonego po terminie, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wartości zamówienia. 

2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy   jeŜeli dostarczony olej napędowy nie  będzie spełniał 
wymogów jakościowych określonych  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 
2008 r.  „w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych” (Dz. U. Nr 221 poz. 1441). 

 
§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do kaŜdej partii oleju napędowego świadectwo jakości              
w postaci atestu lub orzeczenia laboratoryjnego producenta. 
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§ 7 
Termin dostawy – od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 

Wykonawca:                                                                          Zamawiający:                
 
 


