
 
  
                                            U M O W A - projekt 
 
Zawarta w dniu …..12.2020 r. w Nowym Targu w ramach postępowania do 30.000 EURO,  
do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) na dostawę oleju silnikowego wraz  
z opakowaniem, olejów przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych pomiędzy: Gminą 
Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-001-40-12  Regon 000523956, 
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Nowy Targ, mgr Grzegorza Watychę, w imieniu 
której działa pełnomocnik Robert Chowaniec, Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji  
w Nowym Targu, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, zwanym dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………….. 
…………………………………………………... 
Zarejestrowana w Sądzie  ………………………..,pod numerem KRS …………………, 
NIP ……………………, Regon ………………………, Kapitał Zakładowy 
……………………………zł 
       
zwanym dalej  Dostawcą   reprezentowanym przez: 
………………………. – Prezes Zarządu 
………………………. – Członek Zarządu 
 

§  1 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania płynu eksploatacyjnego Adblue na własny koszt   
w terminach i ilościach podanych przez odbiorcę . 

2. Dostawca sprzeda, a Zamawiający nabędzie płyn eksploatacyjny po cenie zaoferowanej 
przez Dostawcę w przedstawionej ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Załącznik ten stanowi integralną część umowy. 

3. Dostawca nie może żądać pełnej realizacji ilości wymienionej w ofercie. 

§  2 
1. Wartość zamówienia wynosi: netto .................... (słownie: 

……………………………......................) brutto.............. (słownie: 
..................................................................) i uwzględnia teoretyczne potrzeby 
Zamawiającego. Dostawca nie może żądać pełnej realizacji ilości płynu eksploatacyjnego, 
gdyż Zamawiający dokonał szacunkowego określenia ilości. 

2. Za zakupiony płyn eksploatacyjny dostawca wystawiać będzie faktury VAT. 
3. Strony postanawiają, że zapłata nastąpi w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury za daną dostawę.  

§  3 
1. Przedmiot umowy zostanie przygotowany i dostarczony Zamawiającemu przez Dostawcę  

w terminie nie przekraczającym 24 godz. od czasu zgłoszenia potrzeb na koszt Dostawcy. 

2. Potrzeby zgłaszane będą drogą pisemną lub telefoniczną z określeniem godziny  przyjęcia 
zgłoszenia. 

§  4 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 



§ 5 
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność  Dostawca, w wysokości 10% wartości umowy.  

2) za opóźnienie w wykonaniu umowy, w wysokości 1% wartości umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminów ustalonych w § 3 ust. 1. 

3) za sam fakt dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, w wysokości 1% wartości umowy. 
2. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego 

kary umowne.  
3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur. 

§  6 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
pod rygorem nieważności zmiany. 

§  7 
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§  8 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
w/g siedziby Zamawiającego. 

§  9 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej dla stron. 
 
 
 
 
 
 
  Odbiorca        Dostawca  


