
                                                         ( Projekt) UMOWY 

                                              na dostawę oleju napędowego    

 

 
Zawarta w dniu  ……………...  pomiędzy:   

Gminnym Zarządem Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śl. 24 

49-200 Grodków tel. 077- 415-55-69 zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

reprezentowanym przez: 

1. Zdzisława Pałkę – dyrektora Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli 

2. Bogusławę Jędrysek – głównego księgowego Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli  

 

a: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez 

 

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

 

uprawnionym do wykonywania zadania objętego niniejszą umową o następującej treści: 

 

                                                     § 1 

1.Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym w dniu ………………………  przetargiem 

nieograniczonym ogłoszonym w BZP. Pod numerem …………………., na tablicy ogłoszeń 

Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli oraz na stronie internetowej www.gzszip.grodkow.pl 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: Dostawę (tankowanie) 

oleju napędowego w 2017 r. w ilości około 70 tys. litrów do pojazdów Gminnego Zarządu 

Szkół i Przedszkoli w Grodkowie  

2.Tankowania odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb( stosownie do ilości 

przejechanych kilometrów) codziennie w godz. 630- 1700. 

 

                                                         §2 

1.Cena brutto 1-go litra oleju napędowego podana na dzień złożenia oferty wyliczona w 

oparciu o pkt 8 SIWZ, a  wyłoniona jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym 

określonym w §1 wynosi   ………zł brutto. 

1) W trakcie trwania niniejszej umowy wykonawca  będzie stosował sposób wyliczenia ceny 

sprzedaży : Cena dnia brutto – pomniejszona o stały upust w wysokości ………zł   

2)  Jeżeli w trakcie realizacji umowy oferowana cena brutto jednego litra oleju napędowego 

będzie  odbiegać w górę od cen na rynku lokalnym z wykonawcą może zostać rozwiązana 

umowa. 
                                                  § 3 

 

Niniejsza umowa obowiązywać będzie od dnia …………..do końca 2017 roku. z możliwością 

miesięcznego wypowiedzenia 

 

 

                                                       § 4 

1.Płatność za pobrany olej napędowy następować będzie przez kierowcę bezpośrednio po 

zatankowaniu pojazdu na podstawie wystawionej faktury. 

http://www.gzszip.grodkow.pl/


2. Faktura powinna zawierać cenę dnia brutto, stały upust w wysokości …….. zł za jeden litr 

oleju napędowego którego cena została określona w § 2 umowy, oraz numer rejestracyjny 

zatankowanego pojazdu . 

   

                                                         § 5 

                                                            

Jeżeli Wykonawca dostarczy olej napędowy złej jakości niezgodny z obowiązującymi 

normami, co wyrządzi szkodę zamawiającemu, zamawiający odstąpi od umowy z winy 

Wykonawcy i obciąży Wykonawcę uzasadnionymi kosztami za usunięcie szkody. 

                                                          § 6 

Jeżeli Wykonawca ze swojej winy nie zapewni ciągłości dostaw oleju napędowego 

zamawiający zakupi olej napędowy u innego wykonawcy, a wynikłą z tego tytułu różnicą 

kosztów  obciąży Wykonawcę (różnica ceny). 

                                                           

                                                         § 7 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2.Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

3.Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

                                                         § 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym) dla każdej ze 

stron. 

                                                          § 9 

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

-specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

-oferta z załącznikami 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 

 

 

 

................................                                                                 ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


