
 Załącznik nr 5 

UMOWA   Nr ……./2020 

Kupna – Sprzedaży Oleju Napędowego 

                                                               

         Zawarta w dniu  …………….  pomiędzy: 

    Gminą Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń, NIP 5792069730, 

REGON 170172479, w imieniu której działa Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Starym Dzierzgoniu; Stary Dzierzgoń 54; 82- 450 Stary Dzierzgoń; zwanym w treści umowy 

”Odbiorcą”  reprezentowanym przez: 

 inż. Wojciecha Grzyb – Dyrektora zakładu 

                                                                    a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez zamawiającego oferty Dostawcy w 

zamówieniu publicznym ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego . 

                                                                       § 1 

1. Dostawca sprzedaje a Odbiorca kupuje olej napędowy odpowiadający wymaganiom norm 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki ( tj,, Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) 

2. Dostawca oświadcza, że producentem dostarczanego oleju napędowego jest firma: 

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

3. Dostawca dostarczy zamówione paliwo do siedziby Odbiorcy zlokalizowanej w Starym 

Dzierzgoniu nr 54. 

                                                                        § 2 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, a Odbiorca odebrać maksymalnie 25 000 litrów ON 

w czasie dwunastu miesięcy trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

niewykorzystania przewidywanej maksymalnej ilości oleju napędowego .  Dostawa paliwa 

będzie następowała sukcesywnie od dnia zawarcia umowy – z terminem dostawy nie częściej 

niż raz na dwa tygodnie w ilości ok. 3 000 litrów jednorazowo. Z uwagi na nieprzewidziane 

zmiany w zużyciu paliwa Odbiorca zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa niż 

podana w zamówieniu.                                                              



2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego do bazy 

paliw Odbiorcy i realizowania jednostkowych dostaw oleju napędowego  w ciągu 24 godzin 

od chwili telefonicznego złożenia zamówienia. 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy w odmianie odpowiedniej dla pory 

roku, zapewniając spełnienie przez dostarczone paliwo odpowiednich własności 

niskotemperaturowych, a w szczególności odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego 

filtru wg PN-EN 116:2001. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Odbiorca 

będzie żądał dostawy oleju napędowego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) 

nie wyższej niż -26 °C. 

4. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Odbiorca będzie się kontaktował z 

przedstawicielami Dostawcy pod nr tel. ……………………………… 

                                                                             § 3 

1. Dostawca, na swój koszt i ryzyko, dostarczy zamówione przez Odbiorcę ilości oleju 

napędowego do bazy paliw Odbiorcy znajdującej się na terenie Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu 54, w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7.00 do 15.00. 

2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanego oleju 

napędowego – zgodnej z odpowiednimi normami, o których mowa w § 1 pkt. 1. 

3. Rozliczenia ilościowe dostawy będą oparte na jednostkach objętościowych w temperaturze 

referencyjnej. 

                                                                            § 4 

Cena jednorazowej dostawy oleju napędowego polega na wyliczeniu ceny sprzedaży zgodnie 

ze wzorem: 

                                 Cs = {[ HCs -/+ (U/M) ] + VAT} : 1000 

Gdzie: 

HCs – hurtowa cena sprzedaż netto 1000 litrów oleju napędowego, wyprodukowanego przez 

wskazanego w § 1 pkt. 2 producenta z dnia dostawy 

U/M – stały upust lub marża w kwocie ……. złotych 

VAT – podatek od towarów i usług . 

Aktualna na dzień składania ofert tj. 19.10.2020 r. zaoferowana cena sprzedaży wynosi: 

HCs –   ………………… złotych 

U/M – ………………… złotych 

VAT – 23%   …………………………….. 



                                  Cs – …………………………………… złotych brutto 

( słownie …………………………………………) za jeden litr ON 

Oferowana szacunkowa całkowita wartość dostawy wynosi: 

Cs …………………..x ………………………….. = ………………………….. złotych. 

                                                                          § 5 

Odbiorca dopuszcza zmiany cen, poszczególnych dostaw jednostkowych, w związku ze 

zmianą ceny producenta dostarczanego oleju napędowego na zasadzie zmiany we wzorze 

przedstawionym w § 4 hurtowej ceny sprzedaży netto 1000 litrów oleju napędowego (HCs), 

wskazanego w § 1 pkt. 2 producenta, na cenę hurtową z dnia dostarczenia poszczególnej 

dostawy jednostkowej. 

                                                                         § 6 

1. Zapłata za dostarczony olej napędowy dokonywana będzie przelewem na podstawie 

otrzymanej w formie pisemnej faktury VAT w terminie ….. dni kalendarzowych od dnia 

sprzedaży oleju napędowego na podany rachunek bankowy Dostawcy. 

2. Faktura VAT powinna zawierać następujące dane: 

  Nabywca:      Gmina Stary Dzierzgoń; Stary Dzierzgoń 71; 82-450 Stary Dzierzgoń  

                         NIP 5792069730 

Odbiorca/Płatnik/adres do korespondencji: 

             Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu;  Stary Dzierzgoń 54;    

82-450 Stary Dzierzgoń 

3. Zamawiający zobowiązany jest do regulowania wynagrodzenia Wykonawcy przelewem za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment), tj. w następujący sposób: kwota 

wynagrodzenia netto będzie regulowana na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek 

bankowy, zaś równowartość podatku VAT zbędzie regulowana Wykonawcy na specjalnie 

utworzony rachunek bankowy dla podatku VAT. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest posiadaczem wskazanego przez niego w fakturze rachunku 

bankowego oraz że dla tego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek 

VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Dostawcy. 

6. Dostawca zobowiązuje się do podawania w fakturach cen w złotych za jeden litr ON. 

7. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu. 



8. Odbiorca zapłaci za rzeczywiście zamówione, dostarczone i odebrane dostawy. 

                                                                      § 7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Odbiorca może naliczyć 

Dostawcy następujące kary umowne: 

a) w wysokości 1,0% całkowitej szacunkowej wartości dostawy za odstąpienie od umowy z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca;            

                                                                      § 8 

1. Umowa została zawarta na czas określony 12 miesięcy od daty jej podpisania do 

wyczerpania maksymalnej wielkości całkowitej dostawy – 25 000 litrów. 

2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia na koniec każdego miesiąca. 

3. Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem jej nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Odbiorcy. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

                  Wykonawca                                                         Zamawiający  

 

………………………………   ………………………………….. 


