
  

UMOWA DOSTAWY NR…………  

  

Zawarta w dniu …………..., w Pobiedziskach, pomiędzy:  

Dostawcą:………………………………….         

Zamieszkałym (z siedzibą w)        

NIP:   ……………….                      Regon:           

  

Reprezentowanym przez:    a   

Odbiorcą:        Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. 

z o.o. 

Zamieszkałym (z siedzibą w)  62-010 Pobiedziska, ul. Poznańska 58   

NIP:          7773228861  

  

Reprezentowanym przez:  Prezes Zarządu – Szymon Stachowiak 

 

  

Na postawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. 

U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  

§1  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 93000 litrów oleju napędowego Diesel oraz 6000 

litrów etyliny Pb 95 dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach sp. z o.o.  

  

2. Dostawca oświadcza, że posiada zawartą umowę na dystrybucję paliwa, zaplecze 

magazynowo-transportowe, koncesję oraz środki finansowe gwarantujące Odbiorcy 

ciągłość i regularność dostaw paliwa o najwyższej, jakości i czystości.  

§2  

Tankowanie następować będzie w stacjach Dostawcy w terminie wybranym przez Odbiorcę, a 

objętym czasem obowiązywania umowy.  

§3  

1. Na podstawie złożonej oferty w postępowaniu przetargowym ustalono cenę w wysokości  

olej napędowy      Diesel   - ……… zł(z VAT)  

  etylina 95Pb      -………. zł (z VAT)  

2. Cena za litr paliwa podlega zmianom w zależności od ceny hurtowej producenta, z tym 

zastrzeżeniem, że marża Wykonawcy jest stała przez cały czas trwania umowy jak i upust 

jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu. 

3. Maksymalna wartość dostaw w okresie obowiązywania umowy wyniesie ………zł (w tym 

podatek VAT) słownie: ………………...  

4. Dostawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu realizacji mniejszej ilości dostaw niż 

wskazana w §1 ust.1 niniejszej umowy.  

5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie płatne  przelewem w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania faktury.  Termin wystawienia faktury 15 i ostatniego każdego 

miesiąca kalendarzowego. 

  



§4  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części dostawy Dostawca 

zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).   

2. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy rozumie się w szczególności: 

1) nienależyta jakość paliwa opisana w §1 ust. 1 umowy, 

2) brak ilości paliwa 

§5  

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do 31 

grudnia 2016r.  

2. Odbiorca może  ją wypowiedzieć z zachowaniem okresu miesięcznego wypowiedzenia.  

3. Odbiorca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Dostawca nie dokona dostawy lub wykona ją nie terminowo zachowując prawo do kary 

opisanej w §4 ust. 1. 

§6  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §7  

1. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Odbiorcy.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.   

3. Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, 1 dla Dostawcy i 3 dla Odbiorcy.  

  

  

DOSTAWCA               ODBIORCA  

  


