
UMOWA nr ……………………… (wzór) 
 
 
zawarta w dniu ……………………………………… w Świdwinie, pomiędzy: 
Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21, NIP: 672-17-59-
965, REGON: 331031889, kapitał zakładowy 11.470.000,00 zł, działającym na podstawie 
KRS0000085020, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, reprezentowanym 
przez: 
1. inż. Tomasza Hajdasza    – Prezesa Zarządu 
2. Annę Bobko     – Główną Księgową 
 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 
 
a 
…………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………………………….……………………………………… 
wyłonionym na Wykonawcę w ramach przeprowadzonego postępowania 
przetargowego, zwanym dalej w umowie "WYKONAWCĄ", zwanych dalej wspólnie 
„STRONAMI”, lub z osobna „STRONĄ”, 
o następującej treści:  

§ 1 
Podstawa prawna 

Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w charakterze Wykonawcy w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Podstawa prawna: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) do realizacji zamówienia 
publicznego polegającego na wykonaniu zadania pn. „Dostawa paliwa płynnego (olej 
napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie”(znak sprawy ZUK/PN/1/2018). 
Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego 
stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego 

odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Normy PN-EN 590:2013-12 
(Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań) 
lub równoważnej oraz wymaganiom jakościowym określonym w: 

a) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1728), 

b) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. 
Dz.U. z 2015, poz. 775), 

- 1 - 
 



c) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680).  

2. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w czasie obowiązywania Umowy 
wynosi 70,00 m3. 

3. Zamawiający na mocy art. 34 ust. 5 obowiązującej ustawy Prawo zamówień 
publicznych przewiduje prawo opcji. 

4. Zamawiający w ramach „prawa opcji” gwarantuje realizację zamówienia w ramach 
50 % wartości wyrażonej ilościowo w Formularzu ofertowym. 

5. Pozostałe 50 % stanowi opcje, które zostaną zrealizowane zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem oraz możliwościami finansowymi Zamawiającego. W związku z 
powyższym Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega możliwość zmniejszenia 
(w formie pisemnej) przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości. 

6. Ostateczna kwota wynikająca z realizacji umowy zależna będzie od faktycznie 
zamówionych ilości zrealizowanych w ramach niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona „prawem opcji”  jest 
uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Powyższe oznacza, że „prawo 
opcji” może ale nie musi zostać zrealizowane przez Zamawiającego w zależności od 
aktualnego zapotrzebowania i w skutek pisemnej dyspozycji Zamawiającego. 

8. Brak realizacji zamówienia w ramach skorzystania z „prawa opcji”  lub skorzystania 
częściowego z tego prawa przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do 
wnoszenia wszelkich roszczeń przez Wykonawcę. 

9. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego stanowiącego 
przedmiot niniejszej Umowy nastąpi z przystosowanego do przewozu paliw pojazdu 
do zbiornika naziemnego zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego tj. ul. 
Armii Krajowej 21 w Świdwinie, woj. zachodniopomorskie. 

10. Wykonawca, z uwagi na pojemność zbiornika, jednorazowo będzie mógł dostarczyć 
nie więcej niż 2,5 m3 ON, (średnica króćca wlewowego 11 cm). 

11. Zamawiający szacuje, iż ilość dostaw w trakcie realizacji Umowy nastąpi nie rzadziej 
aniżeli 2 razy w miesiącu. 

 
§ 3 

Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy 
1. Wykonawca przed dokonaniem zrzutu paliwa u Zamawiającego zobowiązany jest do 

przedstawienia świadectwa jakości paliwa, potwierdzającego spełnianie wymogów 
PN-EN 590:2013-12. 

2. Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu 
załadunku pojazdu w magazynie. 

3. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika oleju napędowego zostanie 
każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez uprawnione osoby 
i potwierdzony wydrukiem z drukarki określającym ilość przekazanego paliwa. 

4. Cysterna w której będzie dostarczone paliwo ma być wyposażona w układ 
dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem. 
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5. Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości 
zgodnej z otrzymanym zamówieniem.   

6. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie na podstawie 
zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika wyposażonego w drukarkę 
drukującą dokument, który określi dostarczoną ilość paliwa w temperaturze 
referencyjnej 15oC. 

7. Na fakturze umieszczona będzie ilość zgodna z wydrukiem. 
 

§ 4 
Sposób realizacji dostawy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sukcesywnych dostaw oleju 
napędowego po każdorazowym złożeniu przez osobę uprawnioną po stronie 
Zamawiającego zamówienia przesłanego wiadomością e-mail (na adres e-mail 
wskazany przez Wykonawcę w ofercie) w terminie …………………… godzin od 
złożenia zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający 
decyduje o terminie i ilości dostarczanego oleju napędowego do zbiornika przez 
okres obowiązywania zawartej umowy. Informacja w zakresie ilości paliwa jakie 
Wykonawca musi dostarczyć zostanie zawarta w przesłanym zamówieniu. 

2. Zamówienie złożone po godz. 1200 traktuje się jako zamówienie złożone dnia 
następnego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić otrzymanie zamówienia (e-
mail zwrotny). W nawiązaniu do powyższego ustala się, iż problemy techniczne 
związane z dostarczeniem wiadomości zwrotnej o przyjęciu zamówienia lub brak 
takiej wiadomości nie zwalniają Wykonawcy  z obowiązku wykonania dostawy w 
terminie do 48 godzin od daty złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane: 
• pojazdem specjalnym, przeznaczonym do przewozu paliw płynnych (oleju 

napędowego) posiadającym Świadectwo Dopuszczenia Pojazdów Do Przewozu 
Niektórych Towarów Niebezpiecznych. Świadectwo ma stwierdzać, że pojazd 
odpowiada wymaganiom określonym w Umowie europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 

• przez kierowcę posiadającego prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla danego 
rodzaju pojazdu, Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu 
towarów niebezpiecznych tj. oleju napędowego oraz Zaświadczenie 
Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych (cystern drogowych) do towarów niebezpiecznych 
klas: 3 według ADR. 

5. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do 
piątku) w godzinach 800- 1300. 

6. Wykonawca dostarczy zamawiany ON własnym transportem na swoje ryzyko  
i swój koszt. 

7. Zamawiający  zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 
dotyczących dostawy. 

- 3 - 
 



§ 5 
Odbiór jakościowy i ilościowy 

1. Odbiór jakościowy i ilościowy będzie dokonywany przez Zamawiającego przy 
każdej dostawie oleju napędowego. Strony uzgadniają, że dostarczane paliwo ma 
być zaplombowane plombami i zgodne co do jakości z przedstawionym wcześniej 
Wykonawcy świadectwem. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego, każdorazowo uczestniczy przy rozładunku paliwa i 
jest uprawniony do pobrania, przed rozpoczęciem rozładunku, próbki paliwa, w 
ilości do 5 litrów tegoż paliwa z równoczesną możliwością pobrania takiej samej 
próbki przez Wykonawcę. Pobrana próbka paliwa w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia niezgodności z przedstawionym świadectwem dostarczanego paliwa 
zostanie poddana badaniom w laboratorium posiadającym certyfikat akredytacyjny 
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. W przypadku potwierdzenia 
niezgodności koszty takiego badania ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zamówionej partii paliwa, jeżeli 
stwierdzi: naruszenie plomb lub niezgodność pomiędzy jakością dostarczonego 
paliwa a przedstawionym świadectwem, a także w przypadku dostawy paliwa 
dokonanej z naruszeniem zasad określonych w niniejszej Umowie. Na powyższe 
okoliczności przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest sporządzić protokół, 
który podpisuje również przedstawiciel Zamawiającego. W przypadku odmowy 
podpisu przez Wykonawcę, przedstawiciel Zamawiającego stwierdza ten fakt w 
protokole. 

4. W przypadkach określonych w §4 Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe u Zamawiającego. Jeżeli skutkiem takiego działania Zamawiający, 
celem zachowania niezbędnych zapasów magazynowych lub ruchu pojazdów 
zmuszony był do zakupu paliwa u innego dostawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
do pokrycia różnicy w koszcie zakupu paliwa pomiędzy ceną określoną w Umowie a 
ceną uiszczoną przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tej 
różnicy z kolejnej faktur za dostawę. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia, w dniu dostawy wymaganego 
gabarytami pojazdu dostarczającego paliwo dostępu do zbiornika, zapewnienia 
bezpiecznych warunków tankowania oraz obecności uprawnionego przedstawiciela 
Zamawiającego przez cały czas tankowania. 

 
§ 6 

Termin obowiązywania Umowy 
1. Termin obowiązywania Umowy: od 15.01.2019r. do 14.01.2020r.  

 
§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego kwotę w wysokości ………………………………. PLN brutto, 
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(„Wynagrodzenie”), w tym wynagrodzenie netto stanowi 200 760,00 PLN, a 
podatek od towarów i usług wynosi ……………………………. PLN.                          

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) siła wyższa (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, 
którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ – odstąpienie od umowy bez naliczania kar 
umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu 
realizacji umowy; 

2) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – 
przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, 
odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych; 

3) W przypadku zmiany cen niezależnych od Wykonawcy tj.: 
a) przy wzroście lub obniżce podatku akcyzowego, 
b) przy zmianie podatków pośrednich, 
c) przy zmianie cen producenta lub hurtownika, 
d) przy zmianie cen urzędowych, 
e) przy zmianie kursów walut, w których wykonawca rozlicza się z producentem, 
f) przy zmianie średniookresowego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS, możliwa jest zmiana ceny 

jedynie za zgodą obu stron. 
3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o tą wartość. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze VAT adnotacji 

potwierdzającej fakt, iż w cenie paliwa zawarty jest podatek akcyzowy. 
5. Warunki płatności: 

1) Rozliczenie za prawidłowo wykonaną dostawę oleju napędowego 
następować będzie każdorazowo po wykonaniu dostawy na podstawie 
prawidłowo sporządzonej i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT. 

2) Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dokument WZ potwierdzony 
przez przedstawiciela Wykonawcy (uprawnionego z ramienia Wykonawcy 
kierowcę/dostawcę) oraz uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
Dokument WZ dla swej ważności winien w treści zawierać informację na 
temat dnia dostawy, ilości dostarczonego paliwa (w m3) oraz imię i 
nazwisko osoby dostarczającej paliwo i odbierającej, ceny jednostkowej 
brutto za m3 paliwa obowiązującej w dniu dostawy. 

3) Należność Wykonawcy oparta na wystawionych fakturach VAT uiszczana 
będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 
do 21 dni od dnia dostarczenia faktury. 

- 5 - 
 



4) Z uwagi na przyjęte procedury rozliczeniowe księgowo-finansowe 
Zamawiający nie dopuszcza systemu rozliczenia w oparciu o e- faktury. 

5) Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi 
żadnego rodzaju przedpłat. Rozliczenie następuje na podstawie faktury 
VAT. 

6) Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbędzie się na podstawie 
zainstalowanego na pojeździe Wykonawcy licznika wyposażonego w 
drukarkę drukująca dokument określający ilość dostarczonego paliwa. 

 
§ 8  

Kary umowne 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części dostaw przedmiotu 

Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca, 

2) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za zamówienie częściowe, 
niezrealizowanej dostawy częściowej przedmiotu Umowy za nie 
dostarczony w terminie olej napędowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

3) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za zamówienie częściowe, 
niezrealizowanej, z powodu wady jakościowej przedmiotu Umowy, 
dostawy częściowej przedmiotu Umowy, 

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – karę umowną w wysokości 
25.000,00 PLN. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 

1) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za zamówienie częściowe, w 
sytuacji nie odebrania go z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

2) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części dostaw przedmiotu 
Umowy, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający. 

3. Strony mogą dochodzić, na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych.  
 

§ 9 
Warunki odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy – poza przypadkami 
określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, 
poz. 93 z późn.  zm., dalej, jako KC) - w sytuacji kiedy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
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zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w 
terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

b) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej Umowy, a w 
szczególności nie wywiązuje się w terminie z realizacji zamówień częściowych oraz 
jakość paliwa nie odpowiada wymaganiom określonym w Umowie, - w terminie 14 
dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia, z 
takim zastrzeżeniem, iż Zamawiający najpierw wezwie Wykonawcę do usunięcia 
naruszenia w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania ze 
szczegółowym opisem istoty naruszenia lub - jeśli usunięcie naruszenia w tym 
terminie nie będzie obiektywnie możliwe - wezwie Wykonawcę do przystąpienia w 
tym terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym obiektywnie 
możliwym terminie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy – poza przypadkami 
określonymi w KC - w sytuacji kiedy: 

a) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Zamawiającego,  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego, 
c) Zamawiający nie wywiązuje się w terminie z obowiązku zapłaty całości lub 

części należnej raty Wynagrodzenia, a jego opóźnienie w tym zakresie 
przekracza 30 dni, 

-  w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym 
podstawę odstąpienia, z takim zastrzeżeniem, iż Wykonawca wezwie najpierw 
Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 3 (trzech) dni od dnia 
otrzymania wezwania ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub - jeśli 
usunięcie naruszenia w tym terminie nie będzie obiektywnie możliwe - wezwie 
Zamawiającego do przystąpienia w tym terminie do usunięcia naruszenia i jego 
zakończenia w najbliższym obiektywnie możliwym terminie. 

 
  § 10 

Odpowiedzialność za szkody 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z 

wykonywaniem Umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, 
podwykonawców oraz inne podmioty i osoby, którymi się posługuje – 
odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC związanego z 
zakresem prowadzonej działalności, w tym OC deliktowego przez cały okres 
obowiązywania Umowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do 
wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.  
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§ 11 
Siła Wyższa 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej Strony zwolnione będą od 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim 
zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na 
skutek zdarzeń Siły Wyższej, z zastrzeżeniem pkt 2 § 11 Umowy. 

2. Jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzeń Siły Wyższej doszło do całkowitego lub 
częściowego zniszczenia przedmiotu dostawy objętej przedmiotem Umowy przed 
jej odbiorem częściowym lub końcowym przez Zamawiającego, Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub całość dostawy, która uległa 
zniszczeniu. 

3. "Siła Wyższa" oznacza (a) wojnę, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna 
była wypowiedziana, czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, (b) bunt, 
terroryzm, rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny albo wojnę 
domową, (c) strajki, (d) działania sił natury, względem których nie można było 
racjonalnie oczekiwać od doświadczonego wykonawcy podjęcia środków 
zaradczych, takie jak trzęsienia ziemi i huragany, wyłączając jednak: (i) strajki 
pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców, (ii) niekorzystne warunki 
atmosferyczne, chyba że prawo zabrania Wykonawcy prowadzenia robót z powodu 
takich niekorzystnych warunków atmosferycznych i nie istnieją możliwości 
techniczne by stworzyć warunki umożliwiające prowadzenie robót, oraz (iii) 
wszelkie podwyżki cen surowców, robocizny i wykonawstwa z jakichkolwiek 
powodów. 

§ 12 
Przeniesienie praw 

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy. 

 
§ 13 

Interpretacja Umowy 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:  

− ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.). 

− ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 
2164 ze zm.) 

− oraz postanowienia SIWZ i zapisy Oferty przetargowej. 
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umownych z jakichkolwiek przyczyn okaże się 

niewykonalne lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia Umowy pozostają w 
mocy.  

3. Postanowienia umowne, które okazały się niewykonalne lub nieskuteczne będą 
zastąpione, uzgodnionym na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym 
znaczeniu i celowi zastępowanego postanowienia. 
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4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Prawo właściwe - Umowa podlega prawu polskiemu 
 

§ 14 
Liczba egzemplarzy 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§ 15 

Adresy do doręczeń oraz osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy 
1. Adresy do doręczeń dla Stron są następujące: 

− Dla Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 
21, 78- 300 Świdwin. 
 

− Dla Wykonawcy: ………………………………………………………………………………...………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. W razie zmiany powyższego adresu, dana Strona zawiadomi drugą Stronę o 
dokonanej zmianie. 

3. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy: 
− Po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………………. 

 
− Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………………….………. 

 
 
 
 
 
………………………………..     ……………………………………. 
     ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 
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	UMOWA nr ……………………… (wzór)
	………………………………………………………………………………………….
	§ 1
	Podstawa prawna
	§ 2
	Przedmiot Umowy
	1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Normy PN-EN 590:2013-12 (Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań) lub równoważnej oraz wymaganiom jak...
	a) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1728),
	b) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 775),
	c) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680).
	2. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w czasie obowiązywania Umowy wynosi 70,00 m3.
	3. Zamawiający na mocy art. 34 ust. 5 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.
	4. Zamawiający w ramach „prawa opcji” gwarantuje realizację zamówienia w ramach 50 % wartości wyrażonej ilościowo w Formularzu ofertowym.
	5. Pozostałe 50 % stanowi opcje, które zostaną zrealizowane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem oraz możliwościami finansowymi Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega możliwość zmniejszenia (w formie pisemnej) ...
	6. Ostateczna kwota wynikająca z realizacji umowy zależna będzie od faktycznie zamówionych ilości zrealizowanych w ramach niniejszej umowy.
	7. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona „prawem opcji”  jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Powyższe oznacza, że „prawo opcji” może ale nie musi zostać zrealizowane przez Zamawiającego w zależności od aktualnego zapotr...
	8. Brak realizacji zamówienia w ramach skorzystania z „prawa opcji”  lub skorzystania częściowego z tego prawa przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia wszelkich roszczeń przez Wykonawcę.
	9. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy nastąpi z przystosowanego do przewozu paliw pojazdu do zbiornika naziemnego zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego tj. ul. Armii Krajowej 21 w...
	10. Wykonawca, z uwagi na pojemność zbiornika, jednorazowo będzie mógł dostarczyć nie więcej niż 2,5 m3 ON, (średnica króćca wlewowego 11 cm).
	11. Zamawiający szacuje, iż ilość dostaw w trakcie realizacji Umowy nastąpi nie rzadziej aniżeli 2 razy w miesiącu.
	§ 3
	Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy
	§ 4
	Sposób realizacji dostawy
	§ 5
	Odbiór jakościowy i ilościowy
	1. Odbiór jakościowy i ilościowy będzie dokonywany przez Zamawiającego przy każdej dostawie oleju napędowego. Strony uzgadniają, że dostarczane paliwo ma być zaplombowane plombami i zgodne co do jakości z przedstawionym wcześniej Wykonawcy świadectwem.
	2. Przedstawiciel Zamawiającego, każdorazowo uczestniczy przy rozładunku paliwa i jest uprawniony do pobrania, przed rozpoczęciem rozładunku, próbki paliwa, w ilości do 5 litrów tegoż paliwa z równoczesną możliwością pobrania takiej samej próbki przez...
	3. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia zamówionej partii paliwa, jeżeli stwierdzi: naruszenie plomb lub niezgodność pomiędzy jakością dostarczonego paliwa a przedstawionym świadectwem, a także w przypadku dostawy paliwa dokonanej z naruszeniem zasa...
	4. W przypadkach określonych w §4 Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u Zamawiającego. Jeżeli skutkiem takiego działania Zamawiający, celem zachowania niezbędnych zapasów magazynowych lub ruchu pojazdów zmuszony był do zakupu pa...
	5. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia, w dniu dostawy wymaganego gabarytami pojazdu dostarczającego paliwo dostępu do zbiornika, zapewnienia bezpiecznych warunków tankowania oraz obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego przez cały...
	§ 6
	Termin obowiązywania Umowy
	§ 7
	Wynagrodzenie Wykonawcy
	1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kwotę w wysokości ………………………………. PLN brutto, („Wynagrodzenie”), w tym wynagrodzenie netto stanowi 200 760,00 PLN, a podatek od towarów i usług wynosi ……………………………. P...
	2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienio...
	3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o tą wartość.
	4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze VAT adnotacji potwierdzającej fakt, iż w cenie paliwa zawarty jest podatek akcyzowy.
	5. Warunki płatności:
	§ 8
	Kary umowne
	1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
	1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części dostaw przedmiotu Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
	2) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za zamówienie częściowe, niezrealizowanej dostawy częściowej przedmiotu Umowy za nie dostarczony w terminie olej napędowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
	3) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za zamówienie częściowe, niezrealizowanej, z powodu wady jakościowej przedmiotu Umowy, dostawy częściowej przedmiotu Umowy,
	4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – karę umowną w wysokości 25.000,00 PLN.
	2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
	1) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za zamówienie częściowe, w sytuacji nie odebrania go z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
	2) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części dostaw przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
	3. Strony mogą dochodzić, na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
	§ 9
	Warunki odstąpienia od Umowy
	1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy – poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn.  zm., dalej, jako KC) - w sytuacji kiedy:
	a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości...
	b) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
	c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
	d) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności nie wywiązuje się w terminie z realizacji zamówień częściowych oraz jakość paliwa nie odpowiada wymaganiom określonym w Umowie, - w terminie 14 dni od powzięcia wia...
	2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy – poza przypadkami określonymi w KC - w sytuacji kiedy:
	a) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Zamawiającego,
	b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego,
	c) Zamawiający nie wywiązuje się w terminie z obowiązku zapłaty całości lub części należnej raty Wynagrodzenia, a jego opóźnienie w tym zakresie przekracza 30 dni,
	-  w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia, z takim zastrzeżeniem, iż Wykonawca wezwie najpierw Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania ze szczegółowym ...
	§ 10
	Odpowiedzialność za szkody
	1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem Umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i osoby, którymi się posługuje – odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa.
	2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC związanego z zakresem prowadzonej działalności, w tym OC deliktowego przez cały okres obowiązywania Umowy.
	3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.
	§ 11
	Siła Wyższa
	1. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej Strony zwolnione będą od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły ...
	2. Jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzeń Siły Wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia przedmiotu dostawy objętej przedmiotem Umowy przed jej odbiorem częściowym lub końcowym przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o z...
	3. "Siła Wyższa" oznacza (a) wojnę, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna była wypowiedziana, czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, (b) bunt, terroryzm, rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny albo wojnę domową, (c)...
	§ 12
	Przeniesienie praw
	§ 13
	Interpretacja Umowy
	1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:
	2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umownych z jakichkolwiek przyczyn okaże się niewykonalne lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia Umowy pozostają w mocy.
	3. Postanowienia umowne, które okazały się niewykonalne lub nieskuteczne będą zastąpione, uzgodnionym na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym znaczeniu i celowi zastępowanego postanowienia.
	4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
	5. Prawo właściwe - Umowa podlega prawu polskiemu
	§ 14
	Liczba egzemplarzy
	Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
	§ 15
	Adresy do doręczeń oraz osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy
	1. Adresy do doręczeń dla Stron są następujące:
	 Dla Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 21, 78- 300 Świdwin.
	 Dla Wykonawcy: ………………………………………………………………………………...…………..
	2. W razie zmiany powyższego adresu, dana Strona zawiadomi drugą Stronę o dokonanej zmianie.
	3. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:
	 Po stronie Zamawiającego: ……………………………………………………………….
	 Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………………….……….


