
Umowa nr ……….  PROJEKT 

 

                                          zawarta w Gogolewie dnia ............. pomiędzy firmą: 

Dostawca 

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

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

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

NIP..........................., Regon......................., NR Koncesji PRE......................... 

reprezentowanym przez: 

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

a  

Odbiorcą 

Stadniną Koni "Pępowo" Sp. z o.o. 

Gogolewo 71, 63-840 Krobia  

NIP:696-10-00-820, REGON: 410221867, KRS 0000043567 

reprezentowaną przez: 

Pawła Baraniaka - Prezesa Zarządu 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż Oleju Napędowego (letniego, 
przejściowego, zimowego)  w ilościach szacunkowych - prognozowanych 400 000 
litrów rocznie wraz z dostawą do garażowych stacji paliw znajdujących się w 
miejscowościach Pępowo, Gogolewo i Niepart w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego. Minimalna ilość jednorazowa dostawy do trzech stacji paliw to  
10 000 litrów. 

2. Sprzedaż paliw będzie następowała na podstawie zamówień składanych telefonicznie, 
faxem lub mailem przez Odbiorcę. 

3. Każda sprzedaż udokumentowana będzie fakturą VAT. 
 

§2 
 

1. Zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 2, składane będą przez przedstawiciela 
Odbiorcy Dyrektora Leszka Plewę lub inną osobę uprawnioną do tego na podstawie 
odrębnego pełnomocnictwa , na co najmniej 1 dzień przed terminem dostawy. 

2. Do dostawy dochodzi po potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę. 
3. W przypadku wystąpienia po stronie Dostawcy trudności w realizacji dostawy dla 

Odbiorcy, Dostawca niezwłocznie zawiadomi o tym Odbiorcę pisemnie, telefonicznie, 
faksem lub e- mailem. 



4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowaną lub nieterminową 
realizację sprzedaży, która spowodowana została okolicznościami siły wyższej.                       
Przez siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności leżące poza kontrolą Dostawcy,              
w szczególności: wojny, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski 
żywiołowe, pożary, sabotaże, awarie zakładu, awarie cysterny, działania organów 
państwowych, opóźnienia w dostawach towaru kontrahentów Dostawcy i inne ich  
działania lub zaniechania mające wpływ na realizację niniejszej umowy przez 
Dostawcę. 

§3 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że podstawą do ustalenia ceny będzie cena hurtowa 
paliwa w temperaturze referencyjnej 15oC PKN Orlen S.A. - SPOT. Cena będzie 
ustalana na dzień sprzedaży poprzez odjęcie od ceny hurtowej upustu kwoty  .......... 
zł/ m3 paliwa. Do ceny tej zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży 
podatek VAT. 

2. Ustalona cena zawiera koszt dostawy paliwa przez Dostawcę do miejsc wskazanych 
przez Odbiorcę. 

3. Dostawca wraz z dostawą paliwa przekaże Odbiorcy fakturę VAT, dokument WZ, 
dokument przewozowy (z numerem zgłoszenia SENT) kopii świadectwa jakości i 
dowodu wydania. 

4. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 
Faktury nie wymagają podpisu przez przedstawiciela Odbiorcy. 
 

§4 
 

1. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za zakupione paliwo przelewem na 
rachunek Dostawcy wskazany na fakturze. Strony określają termin płatności na 14 
dni od daty dostawy. 

2. Jako datę zapłaty przyjmuję się datę uznania rachunku Dostawcy kwotą należności. 
3. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty Dostawca oprócz naliczenia 

ustawowych odsetek, ma prawo wstrzymać następne dostawy produktów do 
momentu uregulowania przez Odbiorcę zobowiązań finansowych lub zastosować 
rygor przedpłaty, w wysokości  gwarantującej spłatę zobowiązań Odbiorcy. 

         § 5 
 

1. Dostawca zapewnia transport zakupionego paliwa do miejsca wskazanego przez 
Odbiorcę. 

2. Ryzyko przypadkowej utraty paliwa przechodzi na Odbiorcę z chwilą przekazania 
paliwa w miejscu przeznaczenia. 

3. Odbiór paliwa przez osoby będące w miejscu dostawy, wskazanym w zamówieniu, 
będzie równorzędne z odbiorem dokonanym przez Odbiorcę. 

    §6 
 

1. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym 
do wystawiania faktury VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej  
NIP ........................... 



2. Odbiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług, uprawnionym 
do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej  
NIP 696-10-00-820. 

§ 7 
 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron może ją rozwiązać za uprzednim trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego.  
3. Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez druga 
stronę jej postanowień lub wszczęcia w stosunku do niej postępowania 
upadłościowego lub naprawczego, bądź też w przypadku uzyskanie informacji o 
trudnej sytuacji finansowej strony. 

4. Rozwiązanie umowy, w którym mowa w ust. 2 i 3 pozostaje bez wpływu na 
zobowiązania stron powstałe przed dniem rozwiązania umowy. 

§8 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji 
wynikających ze współpracy a mogących narazić na straty druga stronę. 

3. Umową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron 

4. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z umową: 
- Dostawca: 
- Odbiorca: 63-840 Krobia, Gogolewo 71. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach 
adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do 
doręczeń za skuteczne. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

 Dostawca         Odbiorca  


