
RGK.7021.5.7.2018                                                                                                         Wzór 

 
UMOWA DOSTAWY NR …........................ 

  

Zawarta w dniu …......................... roku w Rybnie, pomiędzy: 

Gminą Rybno,  z siedzibą w Rybnie  ul. Długa 20, 96-514 Rybno posiadającą NIP 837-169-22-61, 

REGON 750148466, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Rybno – Damiana Jaworskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybno - Grażyny Dybiec  

zwaną dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM",  

a 

…........................................................................ reprezentowaną przez 

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

 o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  ok 4000 litrów oleju opałowego lekkiego  do 
budynku komunalnego w Rybnie, ul. Parkowa 1, 96-514 Rybno o następujących parametrach 
technologicznych: 
-wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg 
-zawartość siarki  - max 0,20 %(m/m) 
-gęstość w temp. 15º C - max 0,860 g/ml 
-tem. zapłonu - min. 56º C 
-tem. płynięcia - max. -20º C 
-zawartość wody-max 200 mg/kg 
-pozostałość po spopieleniu - max 0,01%(m/m) 
-lepkość kinematyczna przy tem. 20º C- max 6 mm²/s 
 

2. Dostawa oleju odbędzie się jednorazowo  w terminie ustalonym telefonicznie przez strony 
jednak nie później niż do dnia 30.03.2018 r.  
 

§ 2 
1. Termin i wielkość dostawy będzie  ustalona z Wykonawcą telefonicznie  przez przedstawiciela  

Zamawiającego. 
2. Olej opałowy lekki będzie dostarczony transportem Wykonawcy  w terminie 3 dni od chwili 

zgłoszenia  wraz z dokumentami dostawy. 
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw w przypadku  przekroczenia przez 

Zamawiającego  terminów płatności. 
§ 3 

1. Wykonawca zapewnia właściwą  jakość dostarczanego towaru świadectwem producenta  lub 
świadectwem wystawionym przez  upoważnione jednostki do wykonania badań  jakości oleju 
opałowego lekkiego. 

 
§ 4 

1. Cena brutto za dostarczony towar wyniesie nie więcej niż …................................. 
( słownie:.............................................................................................................) 
w tym  23% podatku VAT w kwocie …............................................ 

  
§ 5 



1. Należność za dostarczony towar będzie regulowana przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
w terminie do 30 dni, licząc od daty  otrzymania faktury. 

2. Przekroczenie terminu płatności spowoduje obciążenie Zamawiającego odsetkami za zwłokę w 
wysokości określonej ustawowo. 

3. Za datę zapłaty uważa się datę uznania konta Wykonawcy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wyrządzone 

Zamawiającemu  lub osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym  
wykonaniem umowy. 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego , Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Wszelkie spory wynikłe z  niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy  miejscowo dla 

Zamawiającego Sąd. 
§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagające formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 9 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach  trzy  dla zamawiającego ,  
jeden dla wykonawcy.  
 
 
 
        WYKONAWCA:                                                                              ZAMAWIAJACY: 


