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PROJEKT UMOWY 

 
UMOWA  nr …/2020/ZUK 

 

w dniu ………… w Koninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu  KRS nr 0000019516 tel. 063 242 82 76, 
fax 242 82 24  NIP 665-000-12-14    REGON 310018543, kapitał zakładowy: 3.000.000,00 zł 

reprezentowaną przez: 

Michała Zawadzkiego   - Prezesa Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiający” 

              a 

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….  

reprezentowanym przez : 

……………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, który został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

zamówienie publiczne numer ………….………………., została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zbiornik do 
składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego o pojemności ………………. zwany dalej 

„zbiornikiem” i przekazać Zamawiającemu do użytkowania. 
2. Zainstalowany zbiornik stanowi własność Wykonawcy. 

3. Zbiornik będzie posiadał wymagane prawem dokumenty dopuszczenia do magazynowania oleju 
napędowego. 

4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania i 

zabrania zbiornika w terminie 7 dni liczonych od daty wygaśnięcia umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w 

zakresie obsługi zbiornika i dystrybutora. 
6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa w łącznej ilości 145.000 litrów (słownie: sto 

czterdzieści pięć tysięcy litrów), które będzie  spełniało wymogi jakościowe określone rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 
(Dz. U. 2015 r. poz. 1680) i wymogi określone w  normach PN-EN 590+A1:2017-06.  

7.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i tankować olej napędowy na swój koszt do zbiornika 
dostarczonego Zamawiającemu w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 

8.Pomiar ilości przyjmowanego paliwa dokonywany będzie na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego zamontowanego na autocysternie posiadającego aktualne cechy legalizacyjne. 
9.Do każdej dostawy oleju napędowego, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy 

świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii. 
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania w każdej chwili jakości oleju napędowego. 

11.Dostawa oleju napędowego do zbiornika, każdorazowo następować będzie w obecności 
uprawnionego pracownika Zamawiającego. 

12.Odbiór danej partii oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dowodem WZ 

podpisanym przez osoby uprawnione. 
13.Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie potwierdzony dowód WZ. 

14.Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw oleju napędowego w rocznej ilości 
145.000 litrów (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy litrów), celem zaspokojenia potrzeb 

Zamawiającego. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez cały okres obowiązywania zawartej 

umowy. 
15.Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę bieżącą z określeniem ilości 

następować będzie telefonicznie lub faksem na numer Wykonawcy podany do wiadomości 
Zamawiającego. 

16.Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paliwo w terminie do 3 dni 
kalendarzowych od chwili /data i godzina/ złożenia zamówienia. Zamawiający będzie przyjmował 

dostawy w godzinach 7.00 – 11.00 w dni robocze. 

17.Wykonawca realizował będzie dostawy przedmiotu umowy autocysterną wyposażoną w pompę i 
dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane 
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będą dostawy, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące dostawy 

paliwa do zbiornika. Urządzenie pomiarowe w autocysternie winny posiadać ważne cechy legalizacji 
oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ oraz dopuszczenie UDT. 

18. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy wg litrów rzeczywistych zgodnie ze wskazaniami 

legalizowanego urządzenia pomiarowego autocysterny. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu 1 x na kwartał aktualnego 

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie zalega z 
opłacaniem podatku VAT. 

 

§ 2. 
 

Termin  realizacji umowy: 
rozpoczęcia - 15.06.2020 r.  

zakończenia -  14.06.2021 r. 
 

§ 3. 

1. Za  wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ustalone w 
dniu składania ofert  w wysokości: 

olej napędowy – netto - ……..……..zł (słownie …………………………..…………………….………), 
równowartość podatku VAT 23% -  ………………… (słownie ………………………..……………), 

cena brutto - ……………zł. (słownie: ………………………………………………………..……………..). 

2. Ustala się parametr constans obowiązujący przez cały czas realizacji przedmiotu umowy w 
wysokości:  

olej napędowy  - …………………………….. 
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

umowy wraz z udostępnieniem Zamawiającemu zbiornika na olej napędowy. 
4. Rozliczenie za dostarczone paliwo będzie wyliczane wg następującego wzoru: 

 

Co x Pc = Cs plus równowartość należnego podatku VAT 
 

Co – cena odniesienia tj. uśredniona cena paliwa w dostawach hurtowych obowiązująca w dniu 
dostawy paliwa publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN, 

Pc – stały parametr constans, 

Cs – cena sprzedaży dla Zamawiającego. 
 

5. Przy ustalaniu ceny 1 litra paliwa należy stosować zaokrąglenia do 2 miejsc po przecinku. 
 

 

§ 4. 
1. Rozliczenie należności za sprzedane paliwo dokonywane będzie fakturami po każdej dostawie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia w terminie ………. dni od 
otrzymania faktury. 

 
§ 5. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych w następujących wysokościach: w przypadku stwierdzenia z udokumentowaniem przez 
Zamawiającego, że dostarczane paliwo nie odpowiada wymogom stawianym przez Polskie Normy 

lub przepisy branżowe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości  2.000 zł 
za każde zdarzenie.  

2. Niezależnie od w/w kar Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za szkody 

wyrządzone wydaniem niewłaściwego paliwa oraz przysługuje mu prawo rozwiązania niniejszej 
umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

 
§ 6. 

Spory jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie miejscowo właściwego Sądu dla Zamawiającego.  

 

§ 7. 
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 
czasie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zawrze umowy ubezpieczeniowe. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 



3 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, o której mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy oraz dowody opłacenia składek w dniu podpisania umowy. 
Kserokopie w/w polisy oraz dowody opłacenia składek stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

 

§8 
Wyłączona jest cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 
 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieniach publicznych i innych dotyczących 

przedmiotu umowy. 
 

§10 
Umowę sporządzono  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 
 

 
 

              Zamawiający                                                                               Wykonawca                           

 
 

 
 

    _______________________                                                          ________________________ 
 


