
UMOWA DOSTAWY 
 

zawarta w dniu ...........................r. w Raciborzu  pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10 
zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000125096, Kapitał Zakładowy Spółki 
9 916 000zł  nr NIP: 639-00-01-529, REGON: 272347744, Konto bankowe ING Bank 
Śląski Katowice O/Racibórz Nr. 49 1050 1328 1000 004 0002 8791,   
reprezentowanym przez Zarząd: 
 

1. Prezes Zarządu  –  Bogdan Gawliczek 
 

zwanym w treści umowy Odbiorcą  
 
a 
....…………………………………………………………………………………………....……. 
zarejestrowanym w ...............................................……….…………………………………. 
pod Nr ..................., Nr NIP:......................................, REGON: .............................., 
Konto bankowe ............. Nr .............................................................................................. 
reprezentowanym przez: 

 

1. ..................................  –  ..................................... 
2. ................................... –  .....................................   

 
zwanym w treści umowy Dostawcą, 

zawarta została następująca umowa w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
ustawą z dnia 29 I 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2018r. poz. 1986 z póżn. zm.) 

 
§ 1 

 
Dostawca zobowiązuje się dostarczać Odbiorcy sukcesywnie olej opałowy w ilości 
120 000 litrów przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, lub do rozliczenia 
kwoty określonej w  §5 pkt.3.2 umowy. 
 

§ 2 
 
1. Dostawa paliwa odbywać się będzie na koszt  Dostawcy każdorazowo w 

ilościach  zgłaszanych przez Odbiorcę w zamówieniu telefonicznym fax-owym 
lub przez e-mail, w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. 

2. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami  
            zaopatrzonymi  w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia  
            wydawcze – pompy, oraz drukarki wskazujące dokładna ilość wydanego paliwa  
            w temperaturze referencyjnej 15° C . 
            Powinny  posiadać także świadectwa legalizacji wydane przez stosowny  
            Urząd Miar i Wag. 
 

§ 3 
 
Dostawca dołączy do dostarczonej partii oleju opałowego atest stwierdzający 
zgodność z obowiązującymi normami /PN, BN/ 

 
§4 

 
 1.   Ewentualne reklamacje ilościowe powinny być złożone w dniu zakupu natomiast  
       jakościowe w dniu ich ujawnienia . 
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2. Dostawca obowiązany jest do załatwienia reklamacji w ciągu 48 godzin bądź 
przez uzupełnienie dostawy bądź wymiany oleju na dobrej jakości. 

 
§ 5 

 
 1.   Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa następować będzie w temp. + 15° C . 
 

 2.   Odbiorca zapłaci Dostawcy należność za każdorazową dostawę będącą  
       iloczynem ilości dostarczonego oleju napędowego i ceny jednostkowej za 1 litr   
       oleju.  
 

3.1 Strony ustalają cenę jednostkową (wg ceny z dnia 20.09.2019r.) dostawy oleju   
      opałowego za 1000 litr:  

 
.............................. złotych netto 
(słownie: ....................................................................................  złotych netto) 
podatek VAT wynosi 23 %, tj. ............................. złotych  
(słownie: .............................................................. złotych) 
Razem: .................................. złotych brutto (wraz z podatkiem VAT) 
(słownie: .................................................................................... złotych brutto) 

 
3.2. Wartość za dostawę - 120 000 litrów oleju opałowego wg ceny z dnia 20.09.2019r.: 
 

.............................. złotych netto 
(słownie: ..................................................................................... złotych netto) 
podatek VAT wynosi 23 %, tj. ............................. złotych  
(słownie: .............................................................. złotych) 
Razem: ................................. złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)  
(słownie: ................................................................................... złoyych brutto) 

 

4.  Ceny jednostkowe określone w Formularzu ofertowym będą podlegały zmianom   
zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Polski Koncern Naftowy  
wówczas gdy opublikuje je na swojej stronie internetowej www.orlen.pl.  

 

5.   Rozliczenie stron nastąpi na podstawie faktury VAT po potwierdzeniu dostawy. 
 

6.   Zapłata za dostawę towaru nastąpi przelewem na podstawie wystawionej faktury w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Odbiorcy.  

 

7.   Określona przez Odbiorcę ilość oleju opałowego ( 120 000 litrów)  jest ilością 
szacunkową. Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy oleju 
opałowego w zależności od potrzeb Odbiorcy bez ponoszenia skutków 
finansowych. W przypadku zakupu mniejszej ilości oleju napędowego niż 
określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający zapłaci do wysokości 
rzeczywistego zakupu oleju, bez naliczania kar umownych. 

 
§ 6 

 
Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym:  
 

 a) Odbiorca zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu 
oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 
roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego 
najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 

 

b) Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby 
upoważnione przez Odbiorcę, wówczas Odbiorca zobowiązany jest złożyć 
Dostawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń  

 

http://www.orlen.pl/
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c) Odbiorca w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego 
lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku 
akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem 
o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na 
Odbiorcę wynikających z niedochowania przez Odbiorcę obowiązków wynikających 
z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.  

 
§ 7 

 
1.   Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy karę umowną w przypadku: 

a) gdy Odbiorca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi   
    odpowiedzialność Dostawca w wysokości 10% wartości dostawy określonej  
    w § 5, pkt.3.2 
b) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu    
    zamówienia określonej w § 5, pkt.3.2 za każde 24 godziny zwłoki.  

2.    Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w przypadku: 
       gdy Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność  
       Odbiorca, w wysokości 10 % wartości dostawy określonej w § 5, pkt.3.2 umowy. 
3. Odbiorca może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na 

zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy 
powstała szkoda przewyższa wartość zamówienia, oraz w innych przypadkach, 
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 
§ 8 

 
1.    Zgodnie z SIWZ Odbiorca przewiduje możliwości udzielenia zamówień  
       uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy P.z.p. - do 20%   
        wartości zamówienia podstawowego  w przypadku: 

  - zwiększenia powierzchni grzewczej, lub zatrudnienia wynikającego ze     
    zwiększenia zadań nie przewidywanych na etapie postępowania o udzielenia   
    zamówienia publicznego. 

 
2.   Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984,  
      1047). Odbiorca przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do  
       treści oferty w następujących przypadkach: 
 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości 
stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

b) zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym 
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego, 

c) podwyżki lub obniżki cen paliwa wynikającej ze zmian cen bazowych PKN 
ORLEN. 

 
§ 9 

 
Umowa zawarta zostaje na czas dostawy paliwa, zaś udzielony upust od ceny 
bazowej ustalanej przez Polski Koncern Naftowy na olej opałowy nie będzie 
zmniejszony przez cały okres trwania umowy.  
 

§ 10 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mogą mieć zastosowanie przepisy 
Ustawy - Prawo zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
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§ 11 
 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy. 
 

§ 12 
 

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

§ 13 
 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
DOSTAWCA                                                                  ODBIORCA 
 
 
 
 
……………………..      …………………… 


