
Zał. nr  3 

do zapytania ofertowego ZPO 271.II.12.2019 

 

Umowa nr…………2019 

zawarta w dniu ………………….. w Gościeradowie  pomiędzy:  

Gminą Gościeradów,  

z siedzibą Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, REGON: 830409643, 

NIP:7151863553, reprezentowaną przez Mariusza Szczepanika -  Wójta Gminy Gościeradów, 

z kontrasygnatą Skarbnik Ewy Lipiec 

zwana dalej „Zamawiającym” 

a  

firmą ………………. reprezentowaną przez ………………………  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwot wskazanych w art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert, 

Strony umowy oświadczają co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Urzędu 

Gminy Gościeradów w szacunkowej ilości około 20 tys. litrów. 

2. Dostawa paliw odbywać się będzie do siedziby Zamawiającego (do przystosowanego do 

tego celu zbiornika poj. do 2500 l), adres Gościeradów Ukazowy 61, cyklicznie po 

uprzednim telefonicznym zamówieniu dostawy w ilościach jednorazowych 2000-2500 l.  

3. Od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się 

zrealizować dostawę paliwa własnym transportem oraz dokonać rozładunku paliwa u 

Zamawiającego w ciągu następnych 3 dni roboczych w godzinach 8:00 - 15:00. 

4. Ilości paliwa określone w ust 1, są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą 

stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości 

paliw faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji niniejszej umowy. 

5. Koszty dostawy paliw oraz wszystkie inne koszty Wykonawcy są wliczone w cenę 

paliwa.  

6. Każdorazowa dostawa paliw powinna:  
a) spełniać warunki określone w niniejszej umowie;  

b) posiadać świadectwo jakości spójne w treści z materiałowym dokumentem dostawy i 

wystawione przez producenta paliw lub akredytowane laboratorium;  

c) być dostarczona w autocysternach;  

d) posiadać dowód wydania.  

 

 



§ 2 

 

1. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczonego paliwa tj. zgodnie z wymogami 

jakościowymi obowiązującymi w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do 

wykonania przedmiotu umowy, tj. posiada ważną (przynajmniej przez okres trwania 

umowy) koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Regulacji 

Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. 

U. 2019 poz. 755 ze zm.), której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Pomiar ilości dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C będzie 

dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę po dokonaniu rozładunku produktów 

do zbiornika Zamawiającego. Zamawiający dokonuje pomiaru paliwa w zbiorniku:  

a) przed rozpoczęciem rozładunku - Zamawiający spisuje wskazanie zbiornika z 

zawartością paliwa, 

b) po rozładunku - Zamawiający wprowadza dane o ilości dostarczonego paliwa, 

c) ilość dostarczonego paliwa określana jest na podstawie różnicy ilości paliwa w 

zbiorniku przed i po rozładunku. Tak ustalona ilość będzie przyjmowana w fakturze 

do obliczenia wartości dostarczonego paliwa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem 

świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne). 

 

§ 3 

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

§ 4 

1. Strony ustalają cenę netto za 1 litr ON w wysokości ceny hurtowej 1 litra ON 

obowiązującej w PKN ORLEN na dzień dostawy, pomniejszonej o opust cenowy 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całkowity 

koszt oraz wszelkie wydatki  i opłaty - związane z kompleksowym i prawidłowym 

wykonaniem Przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają, że podstawą do rozliczenia finansowego będą dokumenty potwierdzające 

dostarczenie określonej ilości paliwa poświadczonych przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Brak tego poświadczenia przez Zamawiającego skutkować będzie 

nieuznaniem roszczenia i zwrotem faktury.  

4. Należność za dostarczone paliwo płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Obie strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron w czasie jej trwania z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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



Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.  

4. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, 

niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji 

zamówienia, zgłoszenia wniosku o upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy.  

6. Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od umowy Strona 

uprawniona może wykorzystać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 

uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 

5000,00 zł. 

b) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości w wysokości 

500,00 zł za każdy taki przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia.  

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli 

swoim działaniem bądź zaniechaniem przyczynił się do jej powstania.  

4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku dostarczenia mu paliwa złej jakości, 

uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

dotyczących Zamawiającego – w wysokości 5000,00 zł. Kara nie zostanie naliczona w 

przypadku o którym mowa w § 5 pkt. 2.  

 

§ 7 

1. W przypadku nie wywiązania się z umowy przez Wykonawcę, tj. np. niedostarczenia 

paliwa po upływie 3 dni od dnia zgłoszenia, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu 

paliwa u innego dostawcy i obciążyć różnicą ceny Wykonawcę oraz naliczyć 

Wykonawcy karę umowną o której mowa w § 6 pkt 1 lit. b. 

2. W przypadku rażących uchybień dostawcy po przeprowadzeniu kontroli wstępnej lub 

stwierdzenia zanieczyszczeń produktu, zostanie on uznany za niezgodny z zamówieniem, 

co będzie skutkowało odmową jego przyjęcia przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek na swój koszt w terminie 24 godzin dostarczyć 

Zamawiającemu taką samą ilość paliwa spełniającego wymogi określone w niniejszej 

umowie.  



3. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiających zgłosi niezwłocznie 

pisemną reklamacje do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzeć 

reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie 

Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną 

reklamację w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania, uważnie będzie przez 

Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego 

paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym 

zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi 

postępowanie reklamacyjne.  

§ 8 

1. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie 

zamówienia jest ………………………………….. tel. …………………………………. 

2. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z  Wykonawcą jest 

…………………… tel. ………………………………. 

§ 9 

1. W  przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy właściwym do jego 

rozstrzygania będzie sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Zapytanie Ofertowe i oferta Wykonawcy 

4. W zakresie nie uregulowanym zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA:                                                                   ZAMAWIAJĄCY: 

 

  


