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UMOWA nr ……… 

zawarta w dniu ………… 
 

pomiędzy: 

Zakładem Komunalnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie 

Małopolskim. przy ul. Łazienna 7, NIP 517-03-61-538, REGON:180924635, zarejestrowaną 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000448609, 

reprezentowaną przez: 

Magdalenę Wróbel – Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim 

zwaną dalej Zamawiającym 

a: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

. …………………………………………… 

……………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 
 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa  dostawa oleju napędowego – ON na potrzeby Zakładu 

Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Sokołowie Małopolskim w ilości 

4 000 litrów. 

2. Olej napędowy tankowany będzie do zbiornika o pojemności 5000 litrów zlokalizowanego na 

bazie Zakładu Komunalnego w Sokołowie Małopolskim. Samochód dostarczający olej 

napędowy (cysterna) musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający zatankowanie 

stacjonarnego zbiornika na olej napędowy poprzez urządzenie pompowe z licznikiem ilości 

zatankowanego paliwa. 

3. Dostarczany na podstawie niniejszej umowy olej napędowy musi odpowiadać wymogom 

określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) oraz wymogom określonym w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie, ustawy o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw w szczególności określonym w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) albo w aktach, które zastąpią postanowienia ww. 

rozporządzenie. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję Nr …………… w zakresie obrotu 

paliwem, objętym przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. z 2017 r., poz. 220). 



2. W razie stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego oleju napędowego, niezależnie od 

innych postanowień umowy, Zamawiający zgłosi wadę Wykonawcy. 

3. Wykonawca w terminie 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady obowiązany będzie do wymiany 

wadliwego oleju napędowego na olej napędowy wolny od wad. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, w przypadku niezgodności oleju napędowego z 

parametrami lub wymogami określonymi niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia na swój koszt wszelkich uszkodzeń aparatury i silników, powstałych w wyniku 

zastosowania wadliwego oleju napędowego w terminie 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia takiego 

żądania przez Zamawiającego, jak również Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich innych szkód, jakie Zamawiający poniósł na skutek zastosowania oleju napędowego 

nieodpowiadającego parametrom i wymogom określonym postanowieniami niniejszej 

umowy. 

5. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony 

do usunięcia uszkodzeń i innych szkód wynikających z zastosowania oleju napędowego 

nieodpowiadającego parametrom i wymogom określonym postanowieniami niniejszej 

umowy, we własnym zakresie, a kosztami usunięcia obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający dokona zamówienia oleju napędowego w ramach niniejszej umowy w oparciu o 

średnią cenę detaliczną oleju napędowego w Polsce, publikowaną na stronie internetowej 

http://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw w dniu dokonywania przez 

Zamawiającego zamówienia i przy uwzględnieniu wskaźnika (upustu) określonego przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego oleju napędowego w terminie 2 

dni roboczych od daty podpisania umowy.  

3. W przypadku niewykonania umowy lub nieterminowego wykonania Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej napędowy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt oraz na własny koszt dokonać jego 

rozładunku. 
 

§ 4 

1. Cena jednostkowa z tytułu dostawy 1 litra oleju napędowego będzie obliczana w oparciu o cenę 

oleju napędowego opublikowanego w dniu złożenia zlecenia, na stronie internetowej 

http://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw, przy uwzględnieniu, 

poprzez pomniejszenie ceny opublikowanej o wskaźnik (upust) zaoferowany przez Wykonawcę 

w wysokości …%. 

2. Należność za dostarczony olej napędowy Zamawiający dokona w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonany 

i potwierdzony Raport Dostawy Paliwa, odbiór paliwa. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Wykonawcy. 

 

 
 

http://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw


 

§ 5 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny i ustawa 

Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 6 
 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć 

polubownie, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być kierowane na drogą 

postępowania sądowego przed sadem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 7 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

              ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA:  

   
 
 
 

 


