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UMOWA nr ………./ZUK/2014 

W dniu ………………………. 2014 r. w Mosinie, pomiędzy: 
„ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH” SP. Z O.O. W MOSINIE, MAJĄCĄ SWĄ SIEDZUBĘ W 62-050 MOSINA, UL. SOWINIECKA 6 G,  

NIP 777-32-02-086, REGON 301702806, WPISANĄ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR 0000381930 

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

mgr inz. Andrzeja Strażyńskiego  -   Prezesa Zarządu 

a   

 ……………………………………………………………………………… mającym swą siedzibę w ….………………………………….., 

/NIP: …–..–..–…; REGON: ……………/, wpisanym do ewidencji: Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr ……………… 
w dniu ………………….., zwanym dalej w tekście “Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

    …………………….. -  …………………………. 

łącznie Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części umowy stronami, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa 
o następującej treści: 

§ 1 
1.  Wykonawca zobowiązuje się świadczyć  sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego, do siedziby Zamawiającego 

oraz kotłowni w obiektach administrowanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie gminy Mosina. , wg 
aktualnych potrzeb Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do dnia 31/12/2014 r. , dostawami częściowymi po  
3-10 m ³, łącznie do około 70 m³. 

2.   Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia, zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia , który wraz z siwz i ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 

§ 2 
1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez sukcesywne dostawy częściowe (po min. 3 m³ oleju napędowego 

grzewczego), wg aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31/12/2013 r., na podstawie 
zamówień składanych przez Zamawiającego w dowolnej formie (telefonicznie, faksem, e-mailem lub pisemnie), realizowanch w 
terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia świadczenia częściowego. 

§ 3 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy 1m³ dostarczonego zgodnie z umową oleju napędowego grzewczego, wynagrodzenie 

w wysokości odpowiadającej aktualnej na dzień dostawy cenie netto za 1m³ takiego paliwa obowiązującej w PKN ORLEN S.A. / 
GRUPIE LOTOS S.A. *( publikowanej w tabelach na oficjalnych stronach internetowych) powiększonej/pomniejszonej* o 
………………… zł netto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie powiększone o obowiązującą w dniu dostawy stawkę podatku VAT. 

§ 4 
2. Za uzgodnione w § 3 wynagrodzenie Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompleksowo przedmiot umowy współpracując z 

Zamawiającym przy realizacji zamówienia na zasadach etyki i rzetelności zawodowej. 
3. Wykonawca oświadcza, że w umownym zakresie realizacji posiada należytą wiedzę oraz odpowiednie środki i potencjał kadrowy – 

zobowiązuje się świadczyć dostawy  objęte umową z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem 
oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów. 

§ 5 
1. Wynagrodzenie określone w §3 będzie płatne częściami, na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę po 

każdej dostawie i obejmujących faktyczną ilość paliwa dostarczonego w danej dostawie. Podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę każdej z faktur częściowych będzie podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru wraz z świadectwem jakości 
i kopią aktualnego na dzień dostawy cennika PKN ORLEN S.A. / GRUPY LOTOS S.A*.  

2. Zamawiający nie gwarantuje, że w okresie umownym łączna ilość dostaw częściowych będzie równa ilości wynikającej z opisu 
przedmiotu zamówienia w § 2 niniejszej umowy, co oznacza w szczególności, iż Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości oleju opałowego grzewczego, niż ta, która została określona 
w przedmiocie zamówienia. 

3. Rozliczanie dostaw częściowych zostanie dokonane na podstawie cen jednostkowych wyliczonych w sposób określony w ofercie 
Wykonawcy, przy czym wskazana w §3 cena za 1m³ oleju napędowego grzewczego winna być określona dla paliwa w 
temperaturze referencyjnej 15º C. 

4. Zapłata prawidłowo wystawionych faktur, wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru dostawy częściowej, 
świadectwo jakości, kserokopia aktualnego na dzień dostawy cennika), będzie następowała na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………………………………………. każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego. Za termin 
zapłaty uważa się datę wykonania polecenia przelewu bankowego Zamawiającego. 

5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego przedmiotem obrotu pomiędzy 
podmiotami trzecimi. 

§ 6 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nie 

wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego 
działania.  
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2. Zamawiający przez cały czas trwania umowy posiada prawo do pełnej kontroli dostaw w zakresie ilości, gwarantowanej atestami 
jakości oraz aktualności cen. 

§ 7 

1.   Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

A) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie dostaw w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za te dostawy za 

każdy dzień zwłoki. 
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, tj. 

iloczynu łącznej ilości oleju opałowego wskazanej w § 1 oraz ceny za 1.000 litrów oleju opałowego wskazanej w ofercie 
Wykonawcy. 

B) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od niego - w wysokości 10 % wartości umowy, tj. 

iloczynu łącznej ilości oleju opałowego wskazanej w § 1 oraz ceny za 1.000 litrów oleju opałowego wskazanej w ofercie 
Wykonawcy za wyjątkiem odstąpienia zgodnie z art.145 upzp 

3.   Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.   Strony ustalają, że w razie naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 ust. 2 pkt A1, Zamawiający potrąci je z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur. 

§ 8 
1.Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza:  
  Beata Nowak tel. 61 8 132 321 wew. 38. 697 888 422 
2.    Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

........................................................................................................................... tel. ...................................................... 

§ 9 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z regułami wynikającymi z art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w przypadku: 
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
b. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody w znacznych rozmiarach; 

c. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy  
którejkolwiek ze stron; 

d. innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę 
dostaw/usług. 

3. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia 
powyższych okoliczności. 

4. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, 
o wszelkich przeszkodach mogących spowodować nie wywiązanie się przez niego z obowiązków umownych. 

 

§ 11 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz 

ustawie Prawo zamówień publicznych - w sytuacji kiedy: 
a) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł nie rozpoczął wykonywania umowy i nie realizuje jej przez 

okres dłuższy niż 14 dni, 
d) Wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,  
e) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) dostaw zgodnie z umową i pomimo wezwania przez 

Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania dostaw zgodnie z umową, 
f) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy lub przepisów prawa, 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia . 
2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, obowiązują kary umowne przewidziane w §7. 
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 12 
1.  Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Przeniesienie przez którąkolwiek ze Stron praw i obowiązków, wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, wymaga dla 
swej ważności pisemnej zgody drugiej Strony. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks 
cywilny /Dz.U. Nr 16, poz.93, z późn. zmianami/, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
/t.j. Dz.U. Nr 113, poz.759, z późn. zmianami/, nie stanowią inaczej. 
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4. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 14 
Wykaz załączników do umowy:  
1. Kserokopia formularza ofertowego (oferty z formularzem cenowym) Wykonawcy. 
2. SIWZ z załącznikami 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 


