
                              
 

Projekt umowy 
 
Zawarta w dniu …………… w Modliszewicach pomiędzy Świętokrzyskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, NIP : 658 – 18 – 69 – 138,  
Regon : 003689090, zwanym dalej „Zamawiającym” , w imieniu, w którego działa: 
 Dyrektor------------------------------------------- -- mgr Dariusz Okła 
a, 
………………………………… 
 z siedzibą w ………………… 
NIP ……………………………. 
w imieniu, którego działa: 
 …………………………………. 
Zwanym dalej „Sprzedawcą” 
 
                                                              §1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa paliw płynnych – oleju opałowego –
szacowana ilość ok. 60000l 

2. Z uwagi na planowaną zmianę czynnika grzewczego w sezonie grzewczym 2009/2010 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość ograniczenia zamawianej ilości w granicach  

    do 50%. 
3. Sprzedający będzie obciąŜał zamawiającego tylko za faktycznie wydane – sprzedane 

paliwo w umownym okresie rozliczeniowym. 
4. Oferta sprzedawcy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i jest jej integralną 

częścią. 
 
                                                           §2 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się, zapłacić za przedmiot umowy wymieniony w § 1,  
2. ( za olej faktycznie pobrany ), w ilościach potwierdzonych kaŜdorazowo dowodem 

WZ lub innym potwierdzającej ilość pobranego paliwa i jego cenę, oraz będącą co 
najmniej w dwóch egzemplarzach, jeden dla sprzedawcy, jeden dla zamawiającego. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozliczać z zamawiającym w okresach 
dwutygodniowych. 

 
                                                          §3 
 

1. Cena sprzedaŜy za przedmiot umowy obliczana będzie kaŜdorazowo wg wzoru: 
 
                                                        Cn (zł/l) = Cp + M (zł/l) 
Gdzie: 
 Cn– cena brutto paliwa dla kupującego 
Cp – cena hurtowa brutto paliwa w PKN ORLEN S.A , w dniu dostawy ogłoszona na stronie 
internetowej http://www.orlen.pl 
M  – marŜa dostawcy brutto zł/l z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 



 
 
 
 
 
 

2. MarŜa Sprzedawcy określona w ofercie wynosi ………..i jest obowiązująca w całym 
okresie waŜności umowy określona w § 4 . 

 
 
                                                          §4 
 
Termin wykonania dostawy przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy, 
do 31.01.2010 roku. KaŜdorazowo Zamawiającemu w uzgodnionym telefonicznie terminie 
nie dłuŜszym jednak niŜ 48 godz. od zgłoszenia. 
 
                                                          §5 
 
Zmiana postanowień zawartej przez strony umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień 
do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jest niedopuszczalne, jeŜeli przy ich 
uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru oferent 
chyba Ŝe, konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których 
nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 
                                                         §6 
 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie  
leŜy interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powaŜnych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca moŜe Ŝądać jedyne 
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
                                                          §7 
 
Płatność za przedmiot umowy zrealizowana będzie przelewem bankowym, najpóźniej ……..             
do daty dostarczonej faktury przez Sprzedającego Zamawiającemu. 
 
                                                          §8 
 

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 3 tys. zł 

2. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 3 tys. zł. 

3. Za dostarczenie paliwa w nieodpowiednich parametrach, które skutkować będzie 
uszkodzeniem – silników w pojazdach Zamawiającego, Sprzedawca zostanie 
obciąŜony kosztami naprawy w ich pełnej wysokości. 

4. Zamawiający niezaleŜnie od zastrzeŜonej kary umownej ma prawo dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeŜeli szkoda 
przewyŜsz wysokość kar umownych. 

 



 
 
 
 
 
 
                                                            §9 
 
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za nie wykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie postanowień umowy będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego 
dotyczące umowy o roboty budowlane. 
 
 
                                                           §10 
 

1. Sprzedawca nie moŜe powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu 
przedmiotowi lub osobie fizycznej prowadzącej podobna działalność gospodarczą. 

2. Nie dotrzymanie postanowień ust. 1 , uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy z zachowaniem prawa do kary umownej kreślonej w §8, ust. 1 umowy. 

 
                                                           §11 
 
Wszelkie spory strony będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to moŜliwe, spory 
przekazywane będą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny. 
 
                                                           §12 
 
 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
                                                           §13 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                              ………………………......................... 
 

           


