
  

 

      UMOWA Nr 12/ZO/2023 

 

 zawarta w dniu ...................r. w Kruszynie, pomiędzy 

     Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie, 

     Kruszyn, ul.  Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, NIP: 612-13-86-214, REGON: 001021978, 

     reprezentowanym przez: Janusza Cieślę - Dyrektora 

przy kontrasygnacie Marię Strojek - Głównego Księgowego, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a firmą  

 

NiP:                     , REGON:                    zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego o nazwie : 

Olej napędowy do celów opałowych, produkowanego przez ………………………….. 

spełniającego wymagania określone w normie ……………………………, w ilości szacunkowej 

18000 litrów w okresie od 3 kwietnia do 20 grudnia 2023 r. 

2. Dostawy zrealizowane zostaną na podstawie  zamówienia składanego Wykonawcy przez 

Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem w stosunku do oczekiwanego dnia 

dostawy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia do 

umowy, a także ograniczenia przedmiotu umowy ze względu na potrzeby, których nie jest w 

stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.  

4. Olej dostarczany będzie do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach           

Ludowych : Ocice 54 B, Trzebień ul. Lipowa 5, Kraśnik Dolny 24A, Bożejowice 1A. 

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw 

płynnych, w tym olejów opałowych, na co posiada koncesję nr ………………………………. 

stanowiącą załącznik do umowy. 

 

§ 3 

1. Wraz z dostawą oleju Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości-atest, 

wystawione przez producenta oleju, nie wcześniej niż dwa miesiące przed terminem dostawy, 

potwierdzające spełnianie przez dostarczony olej wymagań, określonych w normie wymienionej 

w § 1 ust.1. Niedostarczenie z dostawą świadectwa jakości oleju spowoduje nieprzyjęcie tej 

dostawy oleju przez Zamawiającego. 

2. W przypadku dostarczenia oleju nieodpowiadającego normie wymienionej w § 1 ust.1 

Wykonawca, na swój koszt, dokona wymiany oleju w zbiornikach Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość pobrania  próbki, w tym próbki rozjemczej, z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie  



  

jakości dostawy próbki będą badane przez niezależny podmiot.  

Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie 

użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem lub 

stwierdzenie odstępstw od normy wymienionej w § ust.1. 

 

§ 4 

1. Dostawa oleju realizowana będzie sukcesywnie transportem Wykonawcy– autocysternami 

wyposażonymi w legalizowane urządzenie do pomiaru ilości dostarczonego oleju z trwałym 

wydrukiem. 

2. Odbioru dostaw oleju dokonywał będzie upoważniony pracownik GOKiS, potwierdzając ilość 

otrzymanego oleju na dokumencie dostawy. 

3. W razie odbioru innej ilości oleju niż zadeklarowana na dokumencie dostawy, przedstawiciel 

GOKiS, o którym mowa w pkt 2 oraz przedstawiciel Wykonawcy dostarczający olej zobowiązani 

są do sporządzenia protokołu określającego ilość faktycznie odebranego oleju oraz przyczynę 

powstania różnicy pomiędzy ilością oleju deklarowaną w dokumencie dostawy, a faktycznie 

odebraną. 

4. Dokument dostawy oleju, o którym mowa w pkt.2, lub protokół wymieniony w pkt 3 będzie 

podstawą do wystawienia faktury za dostawę. 

 

§ 5 

1. Zamawiający gwarantuje czystość i dobry stan techniczny zbiorników oleju jak też zapewnia 

właściwe warunki dojazdu do stanowiska rozładowywania autocysterny i utrzymanie tego 

stanowiska w należytym stanie technicznym . 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wydania oleju do zbiorników Zamawiającego 

w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie opisanym w pkt.1. 

 

§ 6 

1. Dopuszcza się, z udokumentowanych przez Wykonawcę przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, opóźnienie dostawy oleju o 1 dzień. 

2. W razie zagrożenia większym opóźnieniem dostawy, które może spowodować zatrzymanie 

ruchu kotłowni, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania bieżącego zakupu oleju z 

innego źródła. O powyższym Zamawiający powiadomi  Wykonawcę e-mailem lub telefonicznie. 

 

§ 7 

1. Zgodnie z ofertą z dnia                   r. złożoną przez Wykonawcę, za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia tj. dostawę szacunkowo 18 000 litrów oleju napędowego grzewczego 

ustala się cenę                                     z VAT, (słownie zł:                                        00/100zł.). 

Cena z VAT 1 litra oleju napędowego grzewczego –  

Wielkość stałego upustu od 1 litra paliwa –  

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny oleju, o której mowa w pkt 1, 

w razie zmiany ceny oleju opałowego przez producenta tego oleju w przeddzień dostawy. 

3. Wydruk ceny producenta, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień dostawy oleju 

Wykonawca dołączy do dokumentu dostawy oleju. 



  

 

4. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

§ 8 

1. Zamawiający dokona  zapłaty za dostarczony olej na podstawie faktury wystawianej              

w oparciu o dokument dostawy, potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela             

Zamawiającego. 

2. Zapłata, wymieniona w pkt.1 dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

w fakturze, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

§ 9 

Jakiekolwiek obowiązki i prawa Zamawiającego i Wykonawcy, przewidziane w umowie,                 

nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony. 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach : 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za zwłokę w potwierdzonych przez Wykonawcę dostawach oleju z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 2% wartości netto opóźnionej dostawy oleju, za każdy dzień zwłoki, 

określonej na podstawie wielkości potwierdzonej dostawy oraz ceny odnoszącej się do 

opóźnionej dostawy, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 

10% wartości netto dostaw oleju, określonej na podstawie zapotrzebowania na olej, podanego 

w § 1 ust.1 oraz ceny podanej w § 7 ust. 1, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : 

a) za zwłokę w płaceniu za fakturę - w wysokości 2% należności netto za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 

10% wartości netto dostaw oleju, określonej na podstawie zapotrzebowania na olej, 

podanego w § 1 ust.1 oraz ceny podanej w § 7 ust. 1. 

 

§11 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

 

§12 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 20 grudnia 2023 roku. 

 

§13 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu. 

 

 



  

 

§14 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.– Prawo       

Zamówień Publicznych. 

 

§15 

1. W razie powstania sporów na tle wykonania umowy Zamawiający i Wykonawca oświadczają, 

że będą one rozwiązywane polubownie. 

2. W przypadku niemożności osiągnięcia takiego porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia 

sporu będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§16 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy. 

2) Koncesja na obrót paliwami. 

§ 17 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

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

                           Wykonawca                                                                Zamawiający 
 


