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UMOWA WZÓR 

Nr ………………………….   
 
 
Zawarta w dniu ……………… r. w Strzeleczkach 
pomiędzy Gminą Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki 
Nr NIP: 1990090013 
reprezentowaną przez: 
Marka Pietruszkę - Wójta Gminy Strzeleczki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gabrieli 
Bartoń, 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM  
działając w imieniu własnym i na rzecz jednostek organizacyjnych, 
 
a 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
reprezentowanym przez; 
…………………………….. 
 
zwany w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie dystrybucji paliw płynnych 
na co posiada koncesję Nr …………………………… zaś Kupujący oświadcza, że kupuje 
paliwo na potrzeby własne. 

2. Sprzedający przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę oleju opałowego do kotłowni 
Gminy Strzeleczki, placówek Gminnego Ośrodka Kultury oraz placówek oświatowych: 
Szkoła Podstawowa w Dobrej ul. Szkolna 37, Szkoła Podstawowa w Racławiczkach ul. 
Szkolna 6, Szkoła Podstawowa w Komornikach ul. Szkolna 4, Szkoła Podstawowa w 
Strzeleczkach ul. Sienkiewicza 3,37, Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym 
w Strzeleczkach przy ul. Dworcowej 3 wraz z oddziałami: Komorniki ul. Szkolna 4, Dobra, 
ul. Szkolna 43, Pisarzowice nr 80, Dziedzice, ul. Szkolna 4, Racławiczki ul. Polna 15. 

3. Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zawrze umowy szczegółowe o tożsamej 
treści z poszczególnymi zarządcami obiektów, tj. Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminą 
Strzeleczki oraz poszczególnymi placówkami oświaty. 

4. Do każdej dostawy Sprzedający dołączy świadectwo jakości. 
 

§ 2 
 

Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 1 dnia od momentu zamówienia telefonicznie, e-
mailem lub faxem do Działu Zbytu Sprzedającego. 
 

§ 3 
 

1. Dostawa oleju opałowego, zamówionego w sposób określony w § 2 następować będzie 
środkami Sprzedającego. 
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2. Sprzedający zapewni Kupującego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży produktów 
i ich zgodności z obowiązującymi normami technicznymi PN-C-96024 Sprzedający 
dostarcza paliwo auto-cysternami wyposażonymi w układ dystrybucyjno-pomiarowy 
legalizowany zapewniający zgodność ilości wydanego produktu z dokumentami 
przewozowymi.  

3. Reklamacje jakościowe przy dostawie będą rozpatrywane wyłącznie po komisyjnym 
pobraniu próbek z cysterny przed jej rozładowaniem, w tym próbki rozjemczej,  
z udziałem przedstawiciela Kupującego i sprzedającego. Sporny produkt będzie badany 
przez niezależny instytut.  

4. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie 
użyteczności produktu uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przyjętym 
przeznaczeniem oraz odstępstw od powoływanych wyżej norm technicznych. 

5. Podczas ewentualnego pobierania próbek będzie przestrzegana procedura 
zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007r. (Dz.U.  
z 2007 Nr 41, poz. 261) w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, 
ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. 

6. Koszty badania próbki obciążać będą: 
1) Sprzedającego – jeżeli olej opałowy nie będzie spełniał parametrów, o których mowa 
w ust. 2. 
2) Kupującego – jeżeli olej opałowy będzie spełniał parametry określone w ust. 2. 
 

§ 4 
 
1. Warunkiem rozliczenia ilości oleju deklarowanych przez Sprzedającego będzie protokół 

sporządzony u Kupującego w obecności przedstawiciela Sprzedającego. 
2. Fakt nie sporządzenia protokołu ustalającego ilości dostarczonego oleju jest 

równoznaczny z przyjęciem przez Kupującego ilości oleju deklarowanego na fakturze 
Sprzedającego. 

 
§ 5  

 
1. Zgodnie z złożoną ofertą z dnia ……………… r. cena netto 1 litra oleju opałowego 

uwzględniając koszty transportu wynosi: …………… zł, (słownie: …………………………). 
2. Marża lub upust Sprzedającego doliczona do ceny 1 litra oleju opałowego, ustalonej 

przez producenta, w dniu złożenia oferty, wynosi ………zł. i jest stała przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy. 

3. W okresie trwania umowy marża lub upust, o którym mowa w ust. 2, nie może ulec 
zmianie na niekorzyść Zamawiającego pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

4. Powyższe ceny ulegną zmianie w przypadku zmiany ceny oleju opałowego przez 
producenta. Zmiany ceny będą każdorazowo dokumentowane w dniu dostawy poprzez 
załączenie do dokumentów dostawy wyliczenia cen rzeczywistych oraz wydruku  
z cenami ogłoszonego w Internecie na stronie producenta. 

5. Wydruk z Internetu wykonany zostanie w dniu poprzedzającym dzień dostawy oleju 
opałowego. Do każdego listu przewozowego, będzie dołączony aktualny wydruk  
z cenami oraz wyliczenie ceny rzeczywistej sprzedającego. 

6. Do powyższej ceny netto należy doliczyć należny podatek VAT. 
7. Zmiana cen zakupu udokumentowana w powyższy sposób nie będzie wymagała zmiany 

umowy. 
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§ 6 
 

Kupujący regulować będzie należność za dostarczone paliwa w terminie ……. dni 
po otrzymaniu faktury, przelewem bankowym na konto sprzedającego wskazane na fakturze 
VAT. 

 
§ 7 

 
1. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy 

Sprzedającego. 
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Sprzedający może wstrzymać się  

z realizacją następnych zamówień i takie zachowanie Sprzedającego nie będzie 
traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

3. W przypadku zwłoki z terminem płatności Sprzedający może również wypowiedzieć 
niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu 
Kupującego na piśmie do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 
14 dni, na uregulowanie płatności. 

4.  W przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek z faktur VAT Sprzedający zastrzega sobie 
prawo naliczenia odsetek w wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek 
ustawowych. 

 
§ 8 

 
1. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy zgodnie z § 2 umowy lub odstąpienia 

przez Sprzedającego od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia określonego  
w § 10, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 3 % wartości 
umownej brutto ostatniej zamawianej partii oleju opałowego. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy zgodnie z § 2 umowy, w związku  
z postępowaniem reklamacyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, w wyniku którego 
niezależny instytut ustali, iż olej opałowy nie spełniał parametrów, o których mowa w § 3 
ust. 3 Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 3 % wartości 
umownej brutto ostatniej zamawianej partii oleju opałowego. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić, na 
zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego karę umowną.  

4. Niezależnie od możliwości dochodzenia kary umownej, w przypadku niedotrzymania 
przez Sprzedającego terminu dostawy, o których mowa w ust. 1 i 2, Kupujący będzie 
uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia. 

 
§ 9 

 
Umowa niniejsza zawarta została na czas określony od dnia podpisania do dnia 
31.12.2021r. 
 

§ 10 
 
Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia złożonego drugiej stronie w formie pisemnej. 
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§ 11 
 

Zmiana treści umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności powodujących 
konieczność ich wprowadzenia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części zadania. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
 

§ 12 
 
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1) Zmiany nazwy lub adresu stron umowy, zmian organizacyjno – prawnych 
działania stron umowy, przekształcenia lub połączenia firmy Wykonawcy, 
przekształcenia, zmiany lokalizacji, połączenia, likwidacji lub wyodrębnienia / 
utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego.  

2) Potrzeby zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka 
poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub 
wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego. 

3) Jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo 
zachowania należytej staranności przez Zamawiającego. 

4) Zmiana miejsca dostawy. 

5) Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zuzyciem oleju opałowego. 

6) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 

7) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od odbiorcy oraz dostawcy skutkujące 
niemozliwością prowadzenia dostaw. 

8) Pozostałe zmiany: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z SIWZ, zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności 
na rzecz Dostawcy. 

9) Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej. 

10). Nadzwyczajnych warunków nieprzewidznych w SIWZ, przyczyny zewnętrzne 
niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
wykonywania dostawy oleju opałowego. 
 
11).Jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub SIWZ, mimo 
zachowania należytej staranności przez Zamawiającego. 
 
12). Zmiany umowy będą ponadto możliwe,w przypadku zaistnienia  którejkolwiek 
okolidczności, o której mowaw art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, przy  spełnianiu  
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wymogów określonych odpowiednio w ust.1a i 1b art. 144 ustawy. Zmiany te muszą 
być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 
 
Wszelkie kwestie sporne mogące wynikać z umowy poddają rozstrzygnięciu właściwego 
Sądu w Opolu. 
 

§ 15 
 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
SPRZEDAJĄCY:        ZAMAWIAJĄCY: 


