
UMOWA nr ZUK/U/……../2022 
 
Zawarta w dniu…………………………. r. w Koziegłowach, pomiędzy  
Gminą i Miastem Koziegłowy z siedzibą: Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy,  
NIP: 5771952310, REGON: 151398505, dotyczy jednostki budżetowej:  
Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach z siedzibą: ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy,  
reprezentowany przez : 
P. Zbigniewa Polaka – Dyrektora Zespołu Usług Komunalnych, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwany dalej Wykonawcą. 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego  
w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …………………..……….. z dn. ……..…….. r. zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / DZ.U. z 2019 poz. 2019 z późn. 
zm./ o następującej treści: 

 
§ 1. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy Zamawiającemu oleju napędowego ON  
w szacowanej ilości 40 000 litrów.  

 
§ 2. 

 
Umowę zawiera się na czas określony od 02.01.2023r. do 29.12.2023r. 

 
§ 3. 

 
1. Olej napędowy będzie tankowany bezpośrednio do zbiornika z systemem dystrybucji 

zlokalizowanym na placu przy ulicy Żareckiej 115 w Koziegłowach (42-350).  
2. Dostarczany do urządzenia dozującego, olej napędowy będzie wykorzystywany na potrzeby 

własne Zamawiającego i musi spełniać wszystkie wymogi norm technicznych oraz 
jakościowych, w szczególności tych określonych w Polskich Normach, odpowiednich dla pory 
roku i zależnych od warunków atmosferycznych (letnie, przejściowe, zimowe). 

3. Zamawiający nabywa paliwa w ilościach zgodnych z aktualnymi potrzebami. Podane w § 1 
ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w ciągu roku – mogą się zmniejszyć lub 
zwiększyć.  

4. Dostawy oleju napędowego będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.00 do 14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art.1 
ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 2015 poz.90). 

5. Z tytułu niezrealizowania zakupu w podanych ilościach Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość sprzedawanego paliwa i oświadcza, że oferowane 

paliwo spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych i są zgodne z normami PN oraz właściwe dla pory roku. 

8. Do każdej dostawy paliwa, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii 
paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, próbka 
paliwa przy każdej dostawie w 5 litrowym metalowym kanistrze zaplombowanym własnymi 
znakami Wykonawcy, a pozostawiony u Zamawiającego, list przewozowy wydany przez 
magazyn ( skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, nr  rejestracyjny cysterny 
dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. 



9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zapisów niniejszej Umowy oraz 
przepisów prawa w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opisanego w § 1 przedmiotu zamówienia  
i zapewnia w tym celu niezbędny transport oraz odpowiada za jego zgodność z aktualnie 
obowiązującymi przepisami przez cały okres trwania umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków.  
 

§ 4. 
 

1. Orientacyjne wynagrodzenie umowne za realizację zadania przyjmuje się w kwotach: 
 

Lp. Asortyment 

Przewidywana 
ilość zakupu 
paliw w okresie 
obowiązywania 
umowy w 
litrach 

Cena paliw z dnia 
23.11.2022r. 

Stały rabat 
od ceny 
brutto 

jednego litra 
paliwa w 

procentach 
lub PLN  

Wartość brutto z 
uwzględnieniem 

rabatu 
netto brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Olej 

napędowy 
40 000 litrów zł zł [%] [PLN] zł 

Łączna wartość zamówienia z uwzględnieniem rabatu i szacunkowych 
danych ilościowych  

 wynosi: 
zł 

 

słownie: ........................................................................................................... zł …../100 

 
2. Ustalony w § 4 ust. 1 kol. 6 rabat od cen jednostkowych brutto nie ulegnie zmianie przez cały 

okres obowiązywania umowy i każdorazowo w dniu tankowania ceny jednostkowe brutto 
danego paliwa będą pomniejszane o wysokość stałego rabatu. 

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w § 4 ust. 1 kol. 4 i 5  mogą ulec zmianie w przypadku 
zmiany ceny oleju napędowego niezależnej od wykonawcy tj. przy zmianie ceny 
przez producenta. 

4. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty …………….………… zł /brutto/;  
słownie: …………………………………………………………………………………zł 00/100 

 
§ 5. 

 
Dla doraźnych uzgodnień w sprawach związanych z realizacją umowy strony ustalają następujące 
osoby: 
- ze strony Zamawiającego: Jarosław Grudziecki tel. 664 090 109.   
- ze strony Wykonawcy: ……………………………... 

 
§ 6. 

 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za olej napędowy nastąpi, na podstawie faktur wystawianych 

na następujące dane: 
Nabywca: Gmina i Miasto Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, 42-350  Koziegłowy,  
NIP: 5771952310,  
Odbiorca: Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach, ul. Zamkowa 3, 42-350 
Koziegłowy przez Wykonawcę po każdorazowym tankowaniu zbiornika. 

2. Wykonawca będzie fakturował ilość oleju napędowego dostarczonego w temperaturze 
referencyjnej +15oC z dnia zatankowania do zbiornika należącego do Zamawiającego.  

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego na fakturze. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dostarczenia paliwa do wystawienia faktury 
VAT. 



5. Wykonawca odpowiada za zapłatę podatku akcyzowego jeśli taki podatek wystąpi w trakcie 
realizacji umowy.  

6. Zamawiający dokona zapłaty przelewem płatnym w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury.  

7. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Środki przewidziane na realizację zadania: dział 400, rozdział 40002, § 4210, dział 600, 

rozdział 60016, § 4210 oraz dział 900, rozdział 90095, § 4210. 
 

§ 7. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 złotych netto, 
w przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w rozpoczęciu realizacji Umowy bądź zaniechaniu 
realizacji umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia albo zaniechania. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ceny zakupionego paliwa brutto jeśli nie 
spełnia właściwych norm jakościowych. Zamawiający może żądać, niezależnie od kary 
umownej, obniżenia ceny takiego paliwa. 

3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych.  

 
§ 8. 

 
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 
korzystne dla zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

 
§ 9. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.  
 

§ 10. 
 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
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