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UMOWA  nr ………/ 2020/I 
Zawarta w  dniu  …………………..2020 r. pomiędzy: 

Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku – 

instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV 

wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS;0000163791, adres: ul. Okuniewska 1,         

05-070 Sulejówek, NIP: 113-00-03-109, zwanym KUPUJĄCYM,  

reprezentowanym przez:  

- dr inż. Marka SZUDROWICZA  –  dyrektora uprawnionego do reprezentacji instytutu 

zgodnie  z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS    

z dnia 09.01.2020r., która stanowi załącznik nr. 2 do umowy. 

zwanymi łącznie „Stronami” lub „Stroną:” każde z nich, 

a  

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

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

.........................................................................., zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM,  

1.    ..........................................................................................................., 

2.    …………………................................................................................,  

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej 

od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019r poz.1843.), znak sprawy PN-

02/2020 (ogłoszenie o zamówieniu BZP ………………,  z dnia ………………..), zawarta 

została umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż KUPUJĄCEMU oleju napędowego arktycznego kl. II 

spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 590 + A1 :2017-06. 

§ 2 

1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do dostawy, a KUPUJĄCY do odbioru oleju 

napędowego arktycznego kl. II spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne                       

z normą PN-EN 590 + A1:2017-06, w ilości 85 m
3 

plus /minus 20%. 

2. Ww. ilości są wielkościami przewidywanymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu). 

3. Sprzedający oświadcza, że zrealizuje umowę sam/……………………………………….. 

4. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy. 

5. Strony zobowiązują się do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego 

zaproszenia do jej zawarcia przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej                                      

i Samochodowej. 
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§ 3 

1. Ilość produktu zakupiona w ciągu 24 miesięcy wyniesie maksymalnie 85 m
3 

plus/minus 

20%, z czego w ciągu pierwszych 12 miesięcy dostawa ~ 50 m
3
, w następnych 12 – 

miesiącach pozostałość (ww. ilości są wielkościami przewidywanymi i mogą ulec 

zmianie). 

 

2. Dostawy odbywać się będą na podstawie oddzielnych zamówień KUPUJĄCEGO, 

potwierdzonych przez SPRZEDAJĄCEGO, wg terminów i ilości w nich zawartych. 

 

3. W dokumentach związanych z odbiorem produktu oraz w ewentualnej korespondencji, 

każdorazowo należy powoływać się na numer potwierdzenia zamówienia. 

4. Strony ustalają, iż produkt, o którym mowa w § 1 będzie dostarczany do Zamawiającego 

autocysterną SPRZEDAJĄCEGO. 

5. W celu nadzorowania prawidłowego przebiegu realizacji umowy, jej terminowej 

realizacji i przygotowania odbioru zamówionego oleju, Strony wyznaczają 

przedstawicieli: 

a) KUPUJĄCY              -           p. ……………………..               tel. …………………… 

b) SPRZEDAJĄCY - ………………………………..    tel. …………………… 

Zmiana osób upoważnionych nie stanowi zmiany treści umowy, wymaga jednak 

pisemnego zawiadomienia Stron. 

§ 4 

1. SPRZEDAJĄCY gwarantuje poprzez analizy wykonywane na każdej partii produktu,      

że towar posiada „Świadectwo jakości” i jest zgodny z warunkami jakościowymi 

podanymi w potwierdzeniu zamówienia. 

2. KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczonego oleju w wybranym 

przez siebie akredytowanym laboratorium w zakresie zgodności dostarczonego produktu                           

z odpowiednią normą. 

3. W przypadku zgłoszenia przez KUPUJĄCEGO formalnej reklamacji, Sprzedający jest 

zobowiązany w ciągu trzech dni roboczych zająć stanowisko. Do tego czasu KUPUJĄCY 

powstrzyma się od odbioru produktu. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji KUPUJĄCY zobowiązany jest do: 

a) Umożliwienia pełnego dostępu do reklamowanego produktu. dokumentów. 

§ 5 

b)  

c)  Udostępnienia niezbędnych Rozliczenie finansowe dostaw odbywać się będzie na 

podstawie oryginału faktur wystawionych przez SPRZEDAJĄCEGO, faktury te 

opłacane będą każdorazowo przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

wystawienia faktury. 

1. Cena za dostarczane paliwo ustalana będzie w oparciu o cenę hurtową producenta                  

w Polsce.w dniu dostawy minus stały rabat lub plus stała marża w wysokości podanej                 

w ofercie. 
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2. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami, jej            

zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania faktury korygującej. 

3. Podstawą przyjęcia dokumentów rozliczeniowych (faktur VAT) będą dokumenty odbioru 

oleju napędowego podpisane przez przedstawiciela KUPUJĄCEGO, potwierdzające 

przyjęcie na stan magazynowy określonej ilości oleju napędowego. 

4. Każdorazowo na fakturze SPRZEDAJĄCY umieści cenę oraz informację z jakiego dnia 

sprzedaży jest cena hurtowa paliwa producenta w Polsce. 

5. Właściwy Urząd Skarbowy dla SPRZEDAJĄCEGO: 

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

Właściwy Urząd Skarbowy dla KUPUJĄCEGO: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. 

Szczecińska 2. 

§ 6 

1. KUPUJĄCY ma prawo nie odebrać, a SPRZEDAJĄCY nie dostarczyć, bez skutków 

prawnych dla obydwu Stron do 20% potwierdzonego zamówienia. 

2. W przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy przez jedną ze Stron, w postaci 

braku dostarczenia lub braku odbioru produktu w ilości przekraczającej 20% 

potwierdzonego zamówienia każdej ze Stron przysługuje prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 2% od wartości przekroczenia. Wartość ta będzie liczona wg cen 

hurtowych obowiązujących w ostatnim dniu miesiąca, za który są liczone kary. 

3. KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU odsetki ustawowe w przypadku 

niedotrzymania terminu zapłaty określonego w § 5 ust. 2. 

§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje SPRZEDAJĄCEGO na 

piśmie. 

2. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu siły 

wyższej. 

3. Za siłę wyższą uznaje się zjawiska o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny 

charakter, niedające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec ani przeciwdziałać, 

a które uniemożliwiają wykonanie SPRZEDAJĄCEMU w części lub całości jego 

zobowiązania. W szczególności są to: 

-  Wojna, działania wojenne. 

-  Terroryzm. 

-  Skutki stosowania materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem 

tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę. 

-  Klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi. 

-  Bunty, niepokoje, strajki. 

 

4. Strony obowiązane są do wzajemnego informowania (forma pisemna) o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w ust. 3 w terminie trzech dni, w którym dowiedzieli się                  

o tych okolicznościach.  

§ 8 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanych nowych 

postanowień do umowy, niekorzystnych dla KUPUJĄCEGO, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§9 

Strony umowy zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych 

osób uczestniczących w pracach realizujących Przedmiot umowy zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                           

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) –  

zwanym RODO. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego                      

i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.  Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla KUPUJĄCEGO. 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla KUPUJĄCEGO 

oraz jeden dla SPRZEDAJĄCEGO. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

-  oferta SPRZEDAJĄCEGO  

- KRS-y 

 

KUPUJĄCY       SPRZEDAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Uzgodniono 

 

          ……………………………….. 

         Główny  Księgowy 

 


