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UMOWA 34 /ZUK/2013 

W dniu …………………  201…. r. w Mosinie, pomiędzy: 
„ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH”  SPÓŁKĄ Z O.O. W MOSINIE, UL. SOWINIECKA 6 G, 62-050 MOSINA, 

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

 reprezentowaną przez: mgr inz. Andrzej Strażyńskiego -   Prezesa Zarządu 

 zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” 

a  …………………………………………………………………………………………………….. mającą swą siedzibę w ………………… 
/NIP: ……………; REGON: ……………../ 
zwanym dalej w tekście “Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
…………………..…-………………………….… 
 
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), 
zgodnie z przeprowadzonym w dniu 19.12.2013 r.  przetargiem nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro, a poniżej 
wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy, na dostawę oleju napędowego, 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy są do tego prawnie umocowane 
zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby 
reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z umowy. 

§ 2 
1.Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sukcesywnych dostaw oleju napędowego wykonywanych na rzecz Zamawiającego w okresie od dnia 
………………….. do dnia 31.12.2014 r. do zbiornika znajdującego się na terenie siedziby 
Zamawiającego – w łącznej ilości do 170 000 litrów  zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), 

2.    Dostawy oleju napędowego, o których mowa w ust. 1, będą następować sukcesywnie, według aktualnych potrzeb 
Zamawiającego, przy czym każda z dostaw częściowych będzie obejmować od 2,5 do 4 tys. litrów, na podstawie 
zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w dowolnej formie (telefonicznie, faksem, e-mailem lub za 
pośrednictwem poczty), które Wykonawca zobowiązuje się realizować w terminie do 12 godzin od złożenia każdego 
zamówienia. 

§ 3 
1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każde 1.000 litrów dostarczonego zgodnie z umową paliwa, wynagrodzenie w 

wysokości odpowiadającej aktualnej na dzień dostawy cenie netto za 1 000 litrów 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 
1. Wynagrodzenie określone w §3 obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem umowy, narzuty, zyski 

oraz podatki, a w szczególności wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, 
kontrahentów i współpracowników  co oznacza w szczególności, iż poza tym wynagrodzeniem Wykonawca nie ma prawa 
żądać od Zamawiającego jakichkolwiek innych świadczeń. 

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 zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i zobowiązuje się świadczyć dostawy objęte umową z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą 
i doświadczeniem. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie dostaw paliw, będących przedmiotem umowy,, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na 
terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, 

b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 
współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu czynności przewidzianych w 
niniejszej umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie oraz 
nadzorowanie dostaw) posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie 
przedmiotu umowy, 

c) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach, które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub 
terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, 

d) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze oraz wedle jego 
najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań, 

e) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające 
mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień, 
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f) przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu czynności związanych z 
dostawami, a także po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw, 

g) przeanalizował dokumentację przetargową, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia jak też, że 
zapewni i zrobi wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, 

h) dokonał szczegółowej wizji  miejsca, do którego ma być dostarczane paliwo, zapoznał się przed 
podpisaniem umowy z warunkami lokalizacyjno-terenowymi tych miejsc i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

§ 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 napędowego, 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 1.000 litrów oleju napędowego 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. 

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 napędowego wskazanej w §2 oraz ceny za 1.000 litrów oleju napędowego 
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 napędowego wskazanej w §2 oraz ceny za 1.000 litrów oleju napędowego 
wskazanej w ofercie Wykonawcy., za wyjątkiem odstąpienia zgodnie z art. 145 Ustawy pzp 

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

4.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych oraz innych wymagalnych 
wierzytelności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy. 

§ 8 
1. Wszelkie zawiadomienia lub wezwania przekazywane pomiędzy Stronami w związku z obowiązywaniem i 

wykonywaniem niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i winny być doręczane drugiej 
Stronie przy użyciu posłańca lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na poniższe 
adresy: 
a) dla Zamawiającego: „Zakład Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie, ul . Sowiniecka 6 G, 62-050 Mosina , 

      b)  dla Wykonawcy: …………………………………………………………………….……………………… 
2. Dopuszcza się przekazywanie zawiadomień lub wezwań faksem pod warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania 

tych informacji zgodnie z zasadą opisaną powyżej. Numer faksu Zamawiającego 61 8 136 315 , numer faksu 
Wykonawcy: ……………………. 

3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. 
Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w umowie uznaje się za 
doręczone. 

4. Pismo przesłane drugiej stronie w sposób określony w umowie na adres określony w umowie awizowane dwukrotnie, 
uznaje się za doręczone. 

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza: 
……………………………………... tel. …………………… 
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6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza:  
Beata Nowak tel. 61 8 132 321 wew. 38. 

§ 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 niewywiązanie się przez niego z obowiązków 
umownych. 

§ 10 
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 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 Kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy. 
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 


