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Umowa nr 1/P/OCSK/POKL/2012 

na dostawę paliw oraz materiałów eksploatacyjnych 
 
Zawarta w dniu ……….2011 r. pomiędzy: Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy 
Miliszewski, 19-400 Olecko, Aleje Lipowe 3, reprezentowanym przez Jerzego Miliszwskiego - 
Właściciela, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………….., reprezentowanym przez ………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 
postępowania o zamówienie publiczne na dostawę paliw i materiałów eksploatacyjnych do 
wózków widłowych pozostających w dyspozycji Zamawiającego na potrzeby szkolenia 
„Operator wózka widłowego” realizowanego w ramach projektu „Nowy zawód szansą na 
lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego: OCSK.POKL.8.1.2-1-2012, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, strony oświadczają co następuje: 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa paliw (olej napędowy ON – 175 l., gaz LPG – 50l.)  

i materiałów eksploatacyjnych (olej silnikowy o parametrach 10W40 1 litr – 2 szt., 

płyn chłodniczy 1 litr – 1 szt., płyn hamulcowy DOT-4 0,5 litra – 1 szt., filtr olejowy – 1 

szt., filtr powietrza – 1 szt.) do wózków widłowych pozostających w dyspozycji 

Zamawiającego na potrzeby szkolenia „Operator wózka widłowego” realizowanego  

w ramach projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”, na stacji paliw pozostającej  

w dyspozycji Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz kwalifikacje i warunki do 

należytego wykonania zlecenia. 

3. Wielkość zamówienia określona w pkt. 1 stanowi maksymalny limit potrzeb 

Zamawiającego do 31.07.2012 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatankowania 

mniejszej ilości paliw (oleju napędowego ON, gazu LPG), w przypadku zrekrutowania 

mniejszej liczby uczestników na szkolenie „Operator wózka widłowego”. 

4. Wartość brutto całości zamówienia, wynikająca ze złożonej oferty, ustalono na kwotę: 

……………………….. (słownie:………………………………………...), na którą składa się: 

 koszt dostawy 175 litrów oleju napędowego ON - ………………………….. zł; 
 koszt dostawy 50 litrów gazu LPG - …………………………………. zł; 
 koszt materiałów eksploatacyjnych (olej silnikowy o parametrach 10W40 1 litr – 2 

szt., płyn chłodniczy 1 litr – 1 szt., płyn hamulcowy DOT-4 0,5 litra – 1 szt., filtr 
olejowy – 1 szt., filtr powietrza – 1 szt.) - ………………… zł. 
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§ 2 
1. Dostawa paliw będzie realizowana sukcesywnie do 31.07.2012 roku. 
2. Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodną z wymaganiami określonymi w Polskich 
Normach. 
3. Wykonawca udostępni, na żądanie Zamawiającego, badania laboratoryjne posiadanego 
paliwa w stacji paliw, w której dokonywane będzie tankowanie pojazdów Zamawiającego. 
4. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw będących przedmiotem niniejszego 
postępowania będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilość i cenę zaoferowaną 
w postępowaniu (stała cena obowiązująca do 31.07.2012 r.). Należność pokryta zostanie ze 
środków projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku rekrutacji 
mniejszej liczby uczestników szkolenia w stosunku do zakładanej liczby uczestników, 
dopuszcza się zmianę ilości paliw, a co za tym idzie wynagrodzenia wykonawcy, biorąc pod 
uwagę iloczyn rzeczywistej ilości zatankowanych paliw oraz ceny jednostkowej brutto paliwa. 
5. Faktura za transakcje dokonane przez Zamawiającego zostanie wystawiona przez 
Wykonawcę, po zakończeniu realizacji zamówienia. Należność za realizację zamówienia 
zostanie uregulowana  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty 
otrzymania faktury.  
6. Opóźnienia w płatnościach, wynikające ze zwłoki w otrzymywaniu przez Zamawiającego 
środków finansowych na realizację projektu od Instytucji Wdrażającej nie będą przedmiotem 
roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 
§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
- tankowania paliw Zamawiającemu w swoich stacjach paliw 6 dni w tygodniu; 
- prowadzenia pełnego monitoringu transakcji (data, imię i nazwisko osoby, która pobrała 
paliwo, ilość faktycznie pobranego paliwa, podpis osoby, która pobrała paliwo) i przekazania 
Zamawiającemu kserokopii niniejszego monitoringu, poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

 
§ 4 

1. Wydawanie paliw dla Zamawiającego odbywać się będzie w następujących stacjach paliw 
upoważnionych przez Wykonawcę do wykonania niniejszej umowy: …………………………………… 
2. Dostawa paliw i materiałów eksploatacyjnych na rzecz Zamawiającego może nastąpić z 
chwilą podpisania umowy przez obie strony. 

 
§ 5 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z wykonania części umowy. 
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§ 6 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.), 
- ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 7 

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: Paweł Jasionowski. 
Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Wykonawcy: ……………………………………………… 

 
§ 8 

Umowę zawiera się na czas: od ………………..do 31.07.2011 r. 
 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron 

 
§ 10 

Integralną część umowy stanowią załączniki: specyfikacja istotnych warunków zamówienia i 
oferta Wykonawcy. 

 
§11 

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy, strony podejmą się 
rozstrzygnąć polubownie, a w razie braku takiej możliwości, spory będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
 
 
WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 


