
Projekt umowy:                                                                                          
UMOWA Nr …...........

Zawarta w dniu …................  w Kluczewsku pomiędzy: 
NABYWCĄ:
Gmina Kluczewsko
Ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
NIP: 609-000-36-13
ODBIORCĄ:
Komunalnym Usługowym Zakładem Gospodarczym w Kluczewsku 
ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko 
reprezentowanym przez: 
– Dyrektora KUZG- Krzysztofa Ławińskiego
- Główną księgową -  Barbara Stanisz
zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
…...........................................................................................
w  imieniu którego działają :
…...........................................................................................
…...........................................................................................
reprezentowanym przez: 
…...........................................................................................
…...........................................................................................
Zwanym  w treści umowy „Dostawcą”,

W  wyniku  rozstrzygnięcia  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. 2017 r.  poz.  1579 z późn. zm..)  – na zadanie pn.: 
„Dostawa  oleju   napędowego  w  ilości  do  50.000  litrów  rocznie  na  potrzeby  własne 
Komunalnego  Usługowego  Zakładu  Gospodarczego  w  Kluczewsku   zawarto  umowę 
następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja dostaw oleju napędowego przez Wykonawcę 
   do Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku w ilości do 
   50.000 litrów na podstawie  zamówień w ciągu 12 miesięcy.

§ 2

1. Dostawa oleju napędowego  do Zamawiającego będzie odbywać się transportem Dostawcy 
    bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. Ustala się, iż miejscem dostawy oleju jest baza KUZG Kluczewsko – Jeżowiec 27
3. Koszty załadunku i wyładunku ponosi Dostawca.
4.Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od  
 daty złożonego telefonicznie zamówienia przez Zamawiającego , potwierdzonego następnie   
  w formie pisemnej i przesłanej w wersji elektronicznej lub faksem Wykonawcy

§ 3
1.  Dostawca  okaże  Zamawiającemu  przy  każdorazowej  dostawie  świadectwo  jakości 
dostarczonej  partii  oleju  napędowego  oraz  aktualny  na  dzień  realizacji  dostawy  cennik 
producenta w formie wydruku z jego strony internetowej.



§ 4
1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia ….......................
2.  Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  niniejszą  umowę  bez  żadnych  konsekwencji  w 
przypadku, gdy olej napędowy, w którejkolwiek dostawie nie odpowiada jakości lub ilości 
zamówionej.

§ 5

1. Cenę przedmiotu umowy ustala się na podstawie złożonej oferty przez Dostawcę tj. cena 
brutto za 1 litr oleju napędowego: …......... (słownie: ….......................) oraz marża (upust) 
Dostawcy …..... zł. Dopuszcza się zmianę ceny w przypadku udokumentowanych zmian ceny 
podatku VAT lub akcyzy oraz zmiany ceny producenta (potwierdzonej na stronie internetowej 
producenta w dniu dostawy).
2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w tym 
również zmianę ceny w innych przypadkach niż wymienione w ustępie poprzedzającym, ale 
konieczność wprowadzenia takich zmian musi wynikać z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Cena zakupu danego oleju napędowego o podwyższonych  właściwościach 
niskotemperaturowych będzie z Wykonawcą negocjowana indywidualnie przy każdorazowym 
zamówieniu przy czym nie może  przekraczać ceny hurtowej tego rodzaju paliwa z dnia 
złożenia zamówienia w PKN Orlen lub Grupie Lotos

                                                                   § 6
1. Zapłata zostanie dokonana na konto Dostawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 
….... dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury.
2. Dniem płatności jest dzień przyjęcia do realizacji przez Bank Zamawiającego polecenia 
przelewu na Rachunek Dostawcy.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty 
ceny, o którym mowa w ust.1.
4. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku 
zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane 
jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

                                                                  § 7

1.Wykonawca zobowiązuje się sprzedać przedmiot umowy dobrej jakości o parametrach 
zgodnych z polskimi normami PN-EN-590:
2.Do każdej partii dostarczonego oleju napędowego należy dołączyć świadectwo jakości.
3.W przypadku stwierdzenia  wad oleju napędowego lub niezgodności dostawy z 
parametrami określonymi w ofercie, Zamawiający nie odbierze dostawy.
4.Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po 
odbiorze przedmiotu zamówienia u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia  złej jakości 
oleju napędowego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego , najpóźniej w ciągu 3 dni 
od zawiadomienia, dostarczenia  takiej samej ilości oleju napędowego wolnego od wad.
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania  niniejszej umowy w przypadku  
  powtarzających się skarg na jakość dostarczanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
  W przypadku otrzymywania oleju napędowego złej jakości umowa zostanie wypowiedziana 
  przez Zamawiającego.



                                                                      § 8
              
1.Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
W przypadku odstąpienia od umowy  bez podania przyczyn w wysokości 10 % wartości całej 
umowy określonej w  §1.   
2.Zamawiający  za  nieterminową  zapłatę   za  dostawę  oleju  napędowego  w  wysokości 
ustawowych odsetek za zwłokę każdy dzień opóźnienia,

§ 9

Do wykonania postanowień niniejszej umowy zastosowanie mają:
1. Oferta złożona w dniu …................., 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

§ 10

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego, oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r, poz. 1579 z póź.zm).

§ 11

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 12

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z realizacją niniejszej umowy jest 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie może cedować należności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 14

Umowa  została  sporządzona  w  3  egzemplarzach:  jeden  dla  Dostawcy  i  dwa  dla 
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                DOSTAWCA


