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                                           UMOWA SPRZEDAŻY NR 1/2018 
                                                        oleju opałowego 

zawarta dnia ……………………………. roku w Gdyni pomiędzy: 
Gmina Miasto Gdynia 
z siedzibą: al.Marszałka Piłsudzkiego 52/54   81- 382 Gdynia 
NIP 586 2312 326 
Odbiorca : Szkoła Podstawowa nr 26        81-327  Gdynia            ul. Wolności 25 
reprezentowanym przez: Alicje Bajduszewską – dyrektora Jednostki budżetowej 
zwanym w dalszej części umowy: „Kupującym” 
a 
……………………………………………………………………… 
z siedzibą: …………………………………………………….. 
NIP ……………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: …………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym” 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru Sprzedającego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z dostawą oleju opałowego 

lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni w roku  2018 r. w 
planowanej ilości ok. 35.000 litrów. 

2. Miejscem realizacji dostawy jest Szkoła Podstawowa 26   81-327 Gdynia ul. Wolności 
25. 

§ 3 
1. Wszelkie koszty związane z dostawą, w tym w szczególności koszty transportu oraz 

rozładunku zawarte są w cenie oleju opałowego lekkiego. 
2. Dostarczony olej opałowy lekki musi posiadać właściwości zgodne z Polską Normą 

PN-C-96024: 2011. Kupujący zastrzega sobie możliwość wglądu do atestów i 
świadectw jakości dostarczanego oleju opałowego lekkiego. 

3. Kupujący zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wyrywkowo jakości  zakupionego 
oleju opałowego lekkiego, poprzez pobranie próbek w momencie tankowania zgodnie 
z norma PN-EN ISO 3170 

4. Do każdej dostawy Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć aktualne i potwierdzone 
za zgodność z oryginałem świadectwo jakości na dostarczony olej opałowy. 

5. Reklamacje jakościowe lub dotyczące ceny podanej na fakturze Kupujący będzie 
składać na piśmie u Sprzedającego, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia w 
ciągu 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że reklamacja została 
uznana w całości zgodnie z żądaniem Kupującego. 

6. Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym w ciągu 48 
godzin od daty zgłoszenia (dotyczy dni roboczych), w ilości określonej przez osobę 
działającą w imieniu Kupującego w okresie objętym umową.  



7. Dostawy dokonywane będą specjalistycznym pojazdem transportowym Sprzedającego 
wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego 
lekkiego. 

8. Odbioru oleju dokona każdorazowo osoba upoważniona przez Kupującego. 
9. Sprzedający jest zobowiązany powiadomić Kupującego o niemożliwości 

zrealizowania dostawy oleju opałowego lekkiego przed ustalonym terminem dostawy. 
10. Przewidziana umową ilość oleju opałowego lekkiego może ulec zwiększeniu w 

zależności od kształtowania się bieżących potrzeb Kupującego w granicach 20 % 
podanej ilości. 

11. Przewidziana umową ilość oleju opałowego lekkiego może ulec zmniejszeniu w 
zależności od kształtowania się bieżących potrzeb Kupującego np. warunków 
atmosferycznych panujących w okresie obejmującym zamówienie. W takim 
przypadku Sprzedającego nie przysługują wobec Kupującego roszczenia 
odszkodowawczego z tytułu zmniejszenia sprzedaży. 

12. Kupujący zobowiązuje się do składania Sprzedającemu oświadczeń o przeznaczeniu 
oleju opałowego, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku 
akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 108 poz. 626 z późn. zm.), każdorazowo przy 
zakupie oleju opałowego, najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 
13. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby 
upoważnione przez Kupującego, wówczas Kupujący zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu 
wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń. 
14. Kupujący w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego 
lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Sprzedającego odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy pełną obowiązującą stawką 
podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego potwierdzonej oświadczeniem o 
jego przeznaczeniu, a stawką uiszczoną w związku z nabyciem tej ilości oleju opałowego, 
oraz do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Sprzedającego przez uprawniony do tego 
organ podatkowy w związku z niedochowaniem przez Kupującego obowiązków 
wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.”. 

§ 4 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 23 .01. 2018 roku r. do dnia 31 grudnia 
2018 r. 

§ 5 
1.Strony zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego 

okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności. 

2.Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie należne wyłącznie za 
dostarczony Kupującemu olej opałowy lekki. 

3.Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
zawieszeniu bądź rezygnacji z obrotu olejem opałowym lekkim. W takim przypadku 
Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedającego roszczenia odszkodowawczego z 
tego tytułu. 

4.Kupujący może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia jeżeli: 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Sprzedającego, 



b) Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 
lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie,  

c) Sprzedający dostarcza olej opałowy o parametrach nie spełniających wymagań 
określonych w § 3 ust. 2 umowy. 

§ 6 
1. Wartość całości sprzedaży nie może przekroczyć kwoty: 
netto: …………………………………..PLN, 
słownie netto: ………………………………….. 
brutto: …………………………………..PLN  
słownie brutto: ………………………………….. stawka podatku  VAT: ……… %. 
2. Wartość umowy została obliczona na podstawie przewidywanej ilości oleju opałowego, 

którą Kupujący zamierza zakupić według swych potrzeb w okresie obowiązywania 
umowy, tj. 35.000 litrów, pomnożonej przez ceny jednostkowe oleju opałowego 
wyszczególnione w formularzu ofertowym Sprzedawcy z dnia 03.01.2018 roku. 

3. Ceny jednostkowe podane przez Sprzedawcę w formularzu ofertowym będą ulegały 
obniżce lub podwyżce w okresie realizacji umowy w zależności od zmian cen oleju 
opałowego na rynku detalicznym. 

4. Sprzedający każdorazowo po dostarczeniu oleju opałowego wystawi fakturę. Faktury 
będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży. Zapłata nastąpi 
na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze  
w terminie do 14 dni. 

5. Sprzedającemu przysługuje prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku 
zaległości płatniczych Kupującego takie zachowanie Sprzedającego nie będzie traktowane 
jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

§ 7 
Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy  
netto w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności 
występujących po stronie Sprzedającego.  

§ 8 
1. Sprzedający nie może przelać wierzytelności z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej 

zgody Kupującego. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  
3. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla 

siedziby Kupującego. 

§ 9 
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron. 

§ 10 
Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz ofertowy Sprzedającego. 

SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY 

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


