
ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ 
 
 
 

 
UMOWA Nr…………………………. 

 
W dniu ……………………….. w siedzibie Zamawiającego w Chełmku 

pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku,  

ul. Piastowska 18 wpisanym w dniu 02.01.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd 

Rejonowy w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS-u 0000077229  

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Prezes Zarządu inż. Krzysztofa Tokarskiego 

NIP  549-21-22-526, Urząd Skarbowy Oświęcim, ul. Plebańska 2, REGON 356378429 

a  

…………………………………………………..z siedzibą: .............................................................................................. 

wpisanym w dniu ..................... do ................................................................................................ 

prowadzonej przez ................................................., nr ........................................................................ 

zwanym dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez: 

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

NIP ....................., Urząd Skarbowy ....................................., REGON ..................................................... 

 

w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) została zawarta umowa  

o następującej treści 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sukcesywnie w okresie od 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy tj. do dnia ……………………. 35 m3 oleju napędowego. 

2. Dostawy następować będą z częstotliwością zależną od zapotrzebowania Zamawiającego do jednego 

naziemnego zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 3500 litrów. 

3. Każdorazowa pojedyncza dostawa oleju napędowego będzie dokonywana w ilości około 3500 litrów, środkiem 

transportowym Wykonawcy wyposażonym w legalizowane urządzenie pomiarowe określające ilość oleju 

napędowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zakupu oleju napędowego w całym okresie obowiązywania 

umowy w mniejszej lub większej ilości, niż podano w ust.1. 

5. Wykonawca oświadcza, że olej napędowy, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy, odpowiada 

parametrom określonym w aktualnej Polskiej Normie - Przetwory naftowe - Oleje napędowe PN-EN 590 oraz 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680). W okresie zimowym (15 listopad-29 luty) dostarczany winien 

być olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. W pozostałym okresie Wykonawca 

będzie dostarczał olej standardowy.  

6. Olej napędowy powinny charakteryzować parametry wskazane odpowiednio w załącznikach nr 7 oraz 8 do 

SIWZ. 

§ 2 

Dokumentem, na podstawie którego Wykonawca jest uprawniony do dokonywania czynności stanowiącej 

przedmiot zamówienia, o której mowa w § 1 ust.1, jest .............................................................................. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wartość jednego m3 oleju napędowego na dzień złożenia oferty wynosi ................... zł 

netto, a z podatkiem od towarów i usług VAT .................... zł brutto, co daje współczynnik oferowanej ceny 



jednostkowej netto w stosunku do hurtowej krajowej ceny jednostkowej netto PKN ORLEN S.A. z dnia 

złożenia oferty równy ......................... . 

2. Określony przez strony w ust.1 współczynnik cen jednostkowych jest stały i obligatoryjny dla wszystkich 

dostaw zamawianych partii oleju napędowego w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. W celu wykazania spełnienia warunku ust.2 niniejszego paragrafu Wykonawca każdorazowo załączy do 

wystawianej faktury wiarygodne dokumenty zawierające informacje odnośnie hurtowej ceny krajowej 1 m3 

oleju napędowego na dzień dostawy, przewidzianej dla autocystern. 

§ 4 

Za przedmiot niniejszej umowy Wykonawca wystawiał będzie faktury VAT ze szczegółowym wyspecyfikowaniem 

jego charakteru, ilości i wartości. Faktury wystawiane będą za każdą partię rzeczywiście dostarczonego 

przedmiotu dostawy, określoną w litrach lub m3. 

1. Podstawą wystawienia każdej faktury VAT będzie potwierdzenie przez Zamawiającego dokumentu dostawy 

danej partii przedmiotu umowy oraz przedłożenie przez Wykonawcę atestu jakości dla dostarczonego oleju 

napędowego.  

2. Należności wynikające z umowy Zamawiający regulował będzie przelewem w terminie 14 dni od daty 

otrzymania danej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

1. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu niniejszej umowy zobowiązują Wykonawcę do przedstawiania przy 

każdej dostawie oleju napędowego aktualnie ważnych atestów jakości. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot dostawy ma wadę 

zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony lub gdy przedmiot 

dostawy nie posiada właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego (w szczególności 

określonych w § 1 ust.5 i 6). 

3. W wypadku otrzymania przez Zamawiającego przy dostawie określonego w ust.1 dokumentu 

poświadczającego jakość przedmiotu dostawy poczytuje się, że w przypadku dostarczenia wadliwej partii 

towaru Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia takiej samej partii towaru wolnego od 

wad na własny koszt. 

4. Okoliczność opisana w ust.2 oraz nie dopełnienie obowiązku wskazanego w ust.3 stanowią przesłanki do 

wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. W razie uzasadnionej reklamacji Wykonawca ponosi koszty laboratoryjnego badania oleju napędowego oraz 

jest zobowiązany do pokrycia wszystkich poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego 

udokumentowanych kosztów i strat, w szczególności kosztów usunięcia awarii lub usterek pojazdów 

spowodowanych używaniem nieprawidłowego oleju napędowego. 

6. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 24 godzin, licząc od chwili zgłoszenia. 

§ 6 

1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu każdą partię przedmiotu dostawy w terminie ……………………. 

godzin od chwili złożenia przez niego telefonicznego, faksowego lub pisemnego zapotrzebowania, z 

zastrzeżeniem postanowień ust.2.  

2. Zamawiający o wymaganym terminie dostawy może powiadomić w terminie wcześniejszym niż przewidziany 

w ust.1, wskazując planowaną datę dostawy. 

3. Opóźnienie dostawy nie poprzedzone stosownymi uzgodnieniami stron skutkuje naliczeniem kar umownych 

o których mowa w § 10, a w przypadku powtarzających się uchybień również rozwiązaniem umowy z winy 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający przyjmował będzie dostawy wyłącznie w dni robocze w godz. 700-1400 . Uchybienie temu 

terminowi będzie traktowane jako zwłoka w dostawie (patrz ust. 3) ze wszystkimi konsekwencjami chyba, 



że odbiór paliwa w innych godzinach niż 700-1400 lub w dni wolne od pracy był przedmiotem uprzednich 

uzgodnień stron. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdej sytuacji mogącej 

spowodować utrudnienia planowanej dostawy oleju napędowego lub okresowy brak możliwości takiej 

dostawy. 

2. Okresowy brak  możliwości dostawy, który przekracza termin określony w § 6 ust.1 o co najmniej 24 godziny, 

powinien być bezwzględnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie lub za pomocą faksu. Zgłoszenie powinno 

zawierać planowaną datę dostawy. 

3. Brak możliwości tankowania pojazdów przez okres dłuższy niż 24 godziny w sytuacji przewidzianej w ust.2 

zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia Zamawiającemu warunkowej dostawy zastępczej lub pokrycia 

różnicy cen w przypadku tankowania na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmek.  

4. Postanowienie ust.3 nie nakłada na Wykonawcę obowiązku tworzenia rezerwy oleju napędowego dla potrzeb 

Zamawiającego. 

§ 8  

1. 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. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zwrotu poniesionych kosztów. Wyłączona jest 

odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust.1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

w następujących sytuacjach: 

1) została rozwiązana firma Wykonawcy, 

2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

2. Postanowienia § 8 ust.3 stosuje się odpowiednio. 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, naliczane według 

następujących zasad: 

1) za przekroczenie terminu planowanej dostawy, z wyłączeniem przesłanek w umowie przewidzianych, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 2 000,00 zł netto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 

2) w razie nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy 10 % 

szacunkowej wartości przedmiotu niniejszej umowy wynikającej z przemnożenia określonej w § 3 ust.1 

ceny jednostkowej 1 m3 oleju napędowego netto oraz szacowanej łącznej ilości oleju napędowego 

wskazanej w § 1 ust.1 niniejszej umowy, 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

3. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 50 % 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

§ 11 

1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzania nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że 



konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego zmodyfikowania treści umowy w zakresie objętym ofertą 

poprzez udzielenie zamówień uzupełniających lub poprzez zmniejszenie zakresu dostawy. Dopuszcza się też 

zmianę stawek cenowych brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 

4. Inne zmiany treści umowy w zakresie określonym art. 455 ustawy Pzp są dopuszczalne wyłącznie za zgodą 

stron i mogą zostać dokonane wyłączne w wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze zmianą wielkości lub 

częstotliwości dostaw wynikającą ze zmienionych potrzeb Zamawiającego niemożliwych do przewidzenia 

podczas ogłoszenia postępowania. 

§ 12 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie 

w drodze zastosowania przewidzianych prawem środków mediacji lub zapisu na sąd polubowny. O wyborze 

sposobu rozstrzygnięcia sporu zadecyduje Zamawiający przekazując pisemną informację Wykonawcy. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust.1 spory rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach 

proceduralnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Odpowiednie zastosowanie znajdują również 

postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr PN/MZGK/2/2022 oraz treść oferty handlowej 

Wykonawcy.  

§ 14 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 

 

    Zamawiający                                             Wykonawca 

 


