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Za cznik nr 7 do SIWZ 

PROJEKT  UMOWY 
 
 
 

UMOWA nr ……../2016 
 

zawarta w dniu ………… 2016 roku w Krynicy-Zdroju pomi dzy: 
Firm  : ……………………………………………….……………………………………………………….. 
dzia aj ca na podstawie…………………….……………………………………………………….... REGON 
:…………………., NIP: …………………….. 
reprezentowan  przez : 
…………………………………………. zwanym w dalszej tre ci umowy Sprzedawc , 
a 
Miejskim Przedsi biorstwem Gospodarki Komunalnej spó  z o.o. z siedzib  w Krynicy-
Zdroju, adres ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisan  w Krajowym Rejestrze 

dowym pod numerem 0000167961 przez S d Rejonowy dla Krakowa- ródmie cia w 
Krakowie Wydzia  XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, w którym jest równie  
przechowywana jej dokumentacja, o kapitale zak adowym 1.580.500,00 z ., oraz o 
numerach NIP: 734-001-05-96, REGON: 490025799-17-113, reprezentowan  przez : 
- Prezesa Zarz du- Dyrektora Generalnego - Andrzeja Dobrza skiego 
zwan  w dalszej tre ci umowy Kupuj , 
o tre ci nast puj cej: 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwi zku z przeprowadzonym post powaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygni tego 
w dniu ………………..… 2016r., numer sprawy: ZP.ON.01.2016. 

 
 
 
 
 

§ 1 
1. Sprzedawca zobowi zuje si  do dostarczenia Kupuj cej oleju nap dowego w cznej ilo ci 
oko o 75 000 (s ownie: siedemdziesi t pi  tysi cy) litrów , na zasadach przewidzianych w niniejszej 
umowie. 
2. Spe nienie wiadczenia Sprzedawcy dokonywane b dzie cz ciami – sukcesywnie, na zasadach 
okre lonych w par. 3 niniejszej umowy. 
3. Kupuj ca zobowi zuje si  do zap aty ceny za zakupiony olej nap dowy wed ug wska nika 
podanego w z onej ofercie. 
4. Kupuj ca zobowi zuje si  do zap aty ceny za zakupiony olej nap dowy. 
5. Ca kowita warto  umowy, wed ug oferty z onej przez Sprzedawc , na dzie  jej zawarcia 
wynosi netto: ………………..z  (s ownie: …………………………………... z otych), a brutto wynosi: 
………………..z  (s ownie: …………………………………………………z otych). 
6. Z tytu u niezrealizowania zakupu maksymalnych ilo ci oleju nap dowego Sprzedawcy 
nie b   przys ugiwa y adne roszczenia przeciwko Kupuj cej. 
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§ 2 
1. Sprzedawca o wiadcza, e posiada odpowiednie warunki, rodki, wiedz  i do wiadczenie 
konieczne do w ciwego wykonywania swoich obowi zków okre lonych w niniejszej umowie oraz 
zobowi zuje si  do ich wykonywania z nale yt  staranno ci , wynikaj  z zawodowego charakteru 
prowadzonej przez siebie dzia alno ci gospodarczej. 
2. Sprzedawca o wiadcza, e sprzedawany olej nap dowy b dzie wysokiej jako ci i b dzie 
posiada wiadectwa jako ci (atesty), a tak e b dzie spe nia  wszelkie okre lone obowi zuj cymi 
przepisami normy oraz parametry okre lone Polsk  Norm  PN-EN 590:2013-12, z uwzgl dnieniem 
odr bnych parametrów w okresie letnim i zimowym. 

 
§ 3 

1. Dostarczanie przez Sprzedawc  oleju nap dowego b dzie nast powa o cz ciami w okresie  
od  1  stycznia   2017  r.  do  31  grudnia  2017  r., stosownie do potrzeb Kupuj cej, na podstawie jej 
zamówie  sk adanych elektronicznie, pisemnie b  faxem na numer ………………. Jedno zamówienie 

dzie obejmowa o ilo  od 1 500 - 2 500 litrów oleju nap dowego. 
2. Sprzedawca b dzie dostarcza  zamówiony olej nap dowy do bazy Zak adu Sanitarnego, 
Transportu i Sprz tu Kupuj cej w Powro niku nr 140 w gminie Muszyna (zwanej dalej baz  ZSTiS 
Kupuj cej) oraz tankowa  znajduj cy si  tam zbiornik nale cy do Kupuj cej o pojemno ci 2 500 
litrów, wszystko na koszt Sprzedawcy, nie pó niej ni  w ci gu 24 godzin od chwili z enia 
zamówienia przez Kupuj . Wydanie i odbiór zamówionego oleju nap dowego b  nast powa y  
w dni powszednie pomi dzy 7.00. a 15.00. 

      3. Dostawy oleju nap dowego b  odbywa  si  przy rozliczeniu w litrach rzeczywistych,  
       czyli wed ug wskaza  legalizowanych urz dze  pomiarowych znajduj cych si  na  
     poje dzie-cysternie.     

Przy ka dej dostawie oleju nap dowego Sprzedawca b dzie dor cza  Kupuj cej wiadectwo jako ci 
(atest) dostarczanego oleju. 
4. Sprzedawca zobowi zuje si  do zapewnienia odpowiednich warunków transportu oleju 
nap dowego. W szczególno ci olej nap dowy b dzie dostarczany w plombowanych zbiornikach 
(ka da komora cysterny). 

 
§ 4 

1. Wydanie i odbiór ka dej dostawy oleju nap dowego b dzie nast powa  po jej dostarczeniu 
przez Sprzedawc  do bazy ZSTiS Kupuj cej. Odbioru dostarczonego przez Sprzedawc  oleju 
nap dowego b dzie dokonywa  Kierownik ZSTiS Kupuj cej lub inna osoba wskazana przez Kupuj . 
2. Kupuj ca ma przy ka dej dostawie prawo do pobrania próbki oleju nap dowego do badania 
jego jako ci w obecno ci kierowcy Sprzedawcy, w ilo ci do 2 litrów z ka dej komory. 
3. W trakcie obowi zywania umowy Sprzedawca mo e zosta  obci ony kosztami max. 1 badania 
laboratoryjnego pobranych próbek w przypadku stwierdzenia w ciwej jako ci dostarczanego 
produktu.  
4. Sprzedawca ponosi koszt bada  laboratoryjnych pobranych próbek ka dorazowo w przypadku 
stwierdzenia niew ciwej jako ci dostarczonego produktu. 
5. W razie stwierdzenia naruszenia plomb, a tak e w razie stwierdzenia wad dostarczonego przez 
Sprzedawc  oleju nap dowego Kupuj ca uprawniona b dzie do odmowy jego odbioru. W razie 
odmowy odbioru Kupuj ca mo e da  wed ug w asnego wyboru dostarczenia oleju nap dowego 
wolnego od wad w ci gu kolejnych 24 godzin albo dokona  zakupu zast pczego od osoby trzeciej na 
koszt i niebezpiecze stwo Sprzedawcy. Skorzystanie z uprawnie  przewidzianych w zdaniu 
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poprzednim nie wy cza dodatkowych roszcze  odszkodowawczych Kupuj cej. 
6. Kupuj ca zobowi zuje si  do zbadania dostarczonego oleju nap dowego w terminie 30 dni  
od daty odbioru. 

 
§ 5 

1. Kupuj ca zobowi zuje si  zap aci  Sprzedawcy cen  za olej nap dowy, która stanowi  b dzie 
iloczyn ceny jednostkowej netto 1 litra oleju nap dowego i ilo ci dostarczonego oleju nap dowego.  
Do ceny b dzie doliczany podatek VAT w wysoko ci okre lonej przez w ciwe przepisy. 
2. Cena jednostkowa netto 1 litra oleju nap dowego b dzie obliczana odr bnie dla ka dej 
dostawy przy zastosowaniu sta ego wspó czynnika ceny podanego przez Sprzedawc  w ofercie. 
Cen  jednostkow  netto 1 litra oleju nap dowego dla danej dostawy b dzie stanowi  iloczyn sta ego 
wspó czynnika ceny podanego w ofercie Sprzedawcy i ceny hurtowej 1 litra oleju nap dowego z 
dnia dostawy og aszanej na stronie internetowej producenta. 

 
§ 6 

1. Zap ata za dostarczony olej nap dowy  nast powa  b dzie cz ciami, stosownie do 
cz ciowego spe niania wiadcze  przez Sprzedawc . 
2. Podstaw  do zap aty b dzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawc  po odbiorze przez 
Kupuj  danej cz ci oleju nap dowego. 
3. Zap ata nast powa  b dzie w terminie 30 dni od daty dor czenia Kupuj cej faktury VAT 
wystawionej przez Sprzedawc , na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze. 

 
§ 7 

1. Sprzedawca udziela Kupuj cej gwarancji na sprzedawany olej nap dowy. 
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno  z tytu u gwarancji za wady fizyczne. 
3. Na podstawie udzielonej gwarancji Sprzedawca zobowi zuje si  do wymiany wadliwego oleju 
nap dowego na wolny od wad. 
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Kupuj ca poinformuje o tym Sprzedawc  
telefonicznie na numer telefonu ……………….. lub faxem na numer ………………. . Sprzedawca 
zobowi zany jest do wymiany wadliwego oleju nap dowego na wolny od wad w ci gu 24 godzin  
od poinformowania go przez Kupuj  o wadzie. 
5. Okres gwarancji na wymieniony olej nap dowy biegnie na nowo od dnia jego odbioru przez 
Kupuj . 
 

§ 8 
1. Niezale nie od uprawnie  przys uguj cych z tytu u gwarancji Kupuj ca zachowuje wszelkie 
uprawnienia z tytu u r kojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanego oleju nap dowego. Ponadto 
Kupuj cej przys uguje uprawnienie do zakupu zast pczego oleju nap dowego od osoby trzeciej na 
koszt i niebezpiecze stwo Sprzedawcy. 
2. Kupuj ca mo e wykonywa  uprawnienia z tytu u r kojmi w kolejno ci wed ug swego uznania. 
3. Sprzedawcy nie przys uguje uprawnienie do niezw ocznego wymienienia wadliwego oleju 
nap dowego na wolny od wad albo uprawnienie do niezw ocznego usuni cia wad, w sytuacji gdy 
Kupuj ca korzysta z prawa odst pienia. 
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie r kojmi Kupuj ca poinformuje o tym Sprzedawc  
telefonicznie na numer telefonu ………………… lub faxem na numer ……………………… 
5. Termin do poinformowania o wadzie fizycznej przez Kupuj  wynosi 14 dni od dnia 
dowiedzenia si  o wadzie pod rygorem utraty uprawnie  z tytu u r kojmi za wady fizyczne. Do 
zachowania terminu wystarczy wys anie, przed jego up ywem, pisma faxem lub zawiadomienie 
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telefoniczne. 
6. Sprzedawca zobowi zuje si  w ci gu 24 godzin od poinformowania go o wadzie, do wykonania 
uprawnie  Kupuj cej z tytu u r kojmi. 
 

§ 9 
1. W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y  
w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy, Kupuj ca 
mo e odst pi  od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o powy szych 
okoliczno ciach. 
2. Kupuj ca mo e ponadto odst pi  od umowy w cz ci, co do której olej nap dowy ma by  
dostarczony w przysz ci, w nast puj cych przypadkach: 
 a) opó nienia w dostarczeniu przez Sprzedawc  zamówionego oleju nap dowego 
 przekraczaj cego 24 godziny, 
 b) opó nienia w wymianie wadliwego oleju nap dowego przekraczaj cego 24 godziny, 
 c) stwierdzenia istotnych wad dostarczonego oleju nap dowego uniemo liwiaj cych jego 
 w ciwe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie. 
3. W przypadku odst pienia przez Kupuj  od niniejszej umowy Sprzedawcy nale y si  zap ata 
jedynie za niewadliwy olej nap dowy, dotychczas dostarczony, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy. 
 

§ 10 
1. Sprzedawca zap aci Kupuj cej kar  umown  w przypadku: 
 a) odst pienia od niniejszej umowy przez któr kolwiek ze stron z przyczyn, za które 
 odpowiedzialno  ponosi Sprzedawca, w wysoko ci 10 % warto ci brutto umowy, o której 
 mowa w par. 1 ust. 5, 
 b) opó nienia w dostarczeniu którejkolwiek z zamówionych cz ci oleju nap dowego  
 w wysoko ci 500 z  (s ownie: pi set 00/100 z otych), za ka dy dzie  opó nienia, 
 c) opó nienia w wymianie wadliwego oleju nap dowego w wysoko ci 500 z   
(s ownie:  pi set 00/100 z otych ), za ka dy dzie  opó nienia. 
2. danie kary umownej nie wy cza uprawnie  Kupuj cej do dochodzenia odszkodowania 
uzupe niaj cego na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekroczy warto  ustalonej kary umownej. 
3. Sprzedawca wyra a zgod  na potr canie kar umownych z nale nej Sprzedawcy ceny  
za dostarczony olej nap dowy. 
 

§ 11 
Osob  uprawnion  po stronie Kupuj cej do kontaktowania si  z Sprzedawc  w zakresie 
wykonywania niniejszej umowy, w tym w szczególno ci zamawiania oleju nap dowego jest 
Kierownik ZSTiS Kupuj cej lub inna osoba wskazana przez Kupuj . 
 

§ 12 
Uzupe nienie, zmiana, rozwi zanie za zgod  obu stron lub odst pienie od niniejszej umowy wymaga 
formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 
 

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  b  mia y zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, inne w ciwe przepisy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 
Sprzedawcy. 
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§ 14 
Wszelkie spory wynik e z wykonywania niniejszej umowy, Strony b  rozstrzyga  polubownie,  
a je li nie b dzie to mo liwe, spory te rozstrzyga  b dzie s d miejscowo w ciwy dla siedziby 
Kupuj cej. 
 

§ 15 
Integraln  cz ci  umowy s : 
- SIWZ, 
- oferta wykonawcy. 
 

§ 16 
Umow  sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, w tym dwa dla Kupuj cej i jeden 
dla Sprzedawcy. 
 
 
 
 
 
 Sprzedawca :         Kupuj ca: 


