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Załącznik nr 6 

 

 WZÓR  UMOWY _____/ 2013  

 

zawarta w dniu_____________ w Ostródzie pomiędzy :  

 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO sp. z o. o., Rudno 17, 14 

– 100 Ostróda, adres do korespondencji: 14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 10, NIP 

7412074997, REGON 280320880, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd 

Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000311869, reprezentowanym przez: Leszka Rochowicz – Prezesa zarządu 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

[dane Wykonawcy] 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych) została zawarta umowa 

następującej treści : 

   

§ 1 

Przedmiot Umowy. 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu, 

zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia        

( dalej: SIWZ) oraz ofercie Wykonawcy z dnia _______ ( dalej: Oferta), stanowiącymi 

załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Umowy: 

a. olej napędowy  („detal”) w ilości do ______ litrów w roku 2014 do pojazdów 

służbowych Zamawiającego znajdujących się na wykazie, będącym załącznikiem 

nr 3 do niniejszej umowy. Lista pojazdów może być w każdym czasie zmieniona 

jednostronnie przez Zamawiającego – zmiana taka nie jest zmianą umowy. 

b. olej napędowy („hurt”) w ilości do ________ litrów w roku 2014, który 

Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na własny koszt do: a) Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, gmina 

Ostróda, (zbiornik oleju napędowego o pojemności 2m3-minimalna ilość 

jednorazowej dostawy około 2m3), b)Filii Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w miejscowości Zbożne 2, gmina Morąg 

(zbiornik oleju napędowego o pojemności 1m3-minimalna ilość jednorazowej 

dostawy około 1m3). 

2. Jednorazowa dostawa oleju napędowego, o której mowa w ust.1 pkt b) będzie się 

odbywała każdorazowo w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

zapotrzebowania na dostawę, poczta elektroniczną, faxem lub telefonicznie na następujące 

adresy Wykonawcy: ______________.  
3. Wykonawca musi zapewnić tankowanie pojazdów na stacji będącej w dyspozycji 

Wykonawcy znajdującej się w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda  (liczonej 

najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie 

całkowitej powyżej 3,5 tony) umożliwiającą tankowanie pojazdów służbowych, czynną 

we wszystkie dni robocze w godzinach nie krótszych niż od 7 do 17. 
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4. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. 

U. Nr 221 poz. 1441 z późniejszymi zmianami), zgodnego z normą PN-EN 590. W przypadku 

powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących jakości paliwa - zostanie pobrana próbka przy 

udziale Wykonawcy i przebadana w specjalistycznym laboratorium. W przypadku negatywnych 

wyników badań Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię materiałów i pokryje 

koszty zleconych badań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw, 

na każde życzenie Zamawiającego. 

6. Ilości oleju napędowego wskazane powyżej są ilościami maksymalnymi, oszacowanymi 

przez Zamawiającego, jako ilości prognozowane. Wykonawcy nie przysługują wobec 

Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku jeżeli ilości faktycznie sprzedane będą 

niższe. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że w dniu podpisania umowy wartość oleju napędowego, liczona w 

odniesieniu do maksymalnych przewidywanych ilości i wg cen obowiązujących w dniu 

złożenia oferty: 

a. oleju napędowego („detal”) wynosi (całość zamówienia na 2014 r.): cena 

netto:………………………zł/litr x _______ l. = ……………………………...zł 

słownie: ………………………………………………………………………………… 

plus obowiązujący podatek VAT 23% cena brutto: ………………………………….zł 

słownie:………………………………………………………………………………… 

b. oleju napędowego(‘hurt”) wynosi (całość zamówienia na lata 2014 r.): cena 

netto:………………………zł/litr x ________ l. = ……………………………...zł 

słownie:………………………………………………………………………………… 

plus obowiązujący podatek VAT 23% cena brutto: ………………………………….zł 

słownie:………………………………………………………………………………… 

2. Wartość netto (całość zamówienia na 2014 r. według cen z dnia podpisania umowy, o 

których mowa w ust. 1………………………………………………….zł 

słownie:…………………………. plus obowiązujący podatek VAT 

23%.............................................zł. Wartość brutto (całość zamówienia na 2014 r. według 

cen z dnia podpisania umowy, o których mowa w ust. 

1……………………………………….zł słownie:………………………………… 

3. Wykonawca oświadcza,, iż cena bazowa oleju napędowego, dostarczanego zgodnie z § 1 

ust. 1 jest ceną ustaloną w oparciu o ceny hurtowe wybranego przez Wykonawcę 

producenta paliw tj. : ……………………………………………….. 

4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena oleju napędowego , może ulec w trakcie trwania 

umowy zmianom, zgodnie z zasadami opisanymi w ust.4 – 9 poniżej. .  

5. Dopuszcza się prawo zmiany ceny oleju napędowego, o której mowa w ust.1, w razie 

zmiany ceny oleju napędowego przez producenta paliw. Podstawą do ustalenia zmiany 

ceny oleju napędowego poszczególnych dostaw będą ceny , bez VAT, jednego litra oleju 

napędowego ogłaszane na stronie internetowej przez producenta dostarczonego oleju 

napędowego. Za cenę bazową oleju napędowego, która będzie stosowana każdorazowo 

przy określeniu zmiany ceny oleju napędowego, przyjmuje się cenę ogłoszoną przez 

producenta na stronie internetowej, obowiązującą w dniu poprzedzającym podpisanie 

niniejszej umowy  t.j. w dniu……………2014r., która wynosi………………………… 

PLN/1(słownie PLN:…………………………………………………………………) 

6. Cenę podaną w ust. 1 Wykonawca może maksymalnie zwiększyć/zmniejszyć o tyle 

procent, o ile procent wzrosła/spadła cena oleju napędowego obowiązująca w dniu 

poprzedzającym dzień dostawy oleju, ogłoszona przez producenta oleju, napędowego w 

stosunku do ceny bazowej. 
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7. Wystąpienie Wykonawcy o podwyższenie ceny musi być udokumentowane. 

8. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie 

wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania w tym zakresie aneksu do umowy. 

9. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany  

jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 

wystawienia faktury. 

 
§ 3 

Okres obowiązywania umowy. 

 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 

roku), do dnia 31 grudnia 2014 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu ilości paliw. 

 

§ 4 

Tankowanie pojazdów samochodowych. 

Tankowanie pojazdów Zamawiającego nastąpi na każde życzenie upoważnionego 

pracownika, kierującego pojazdem umieszczonym w wykazie (załączniku nr 3 do niniejszej 

umowy). Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego informowania Wykonawcy o każdej 

zmianie dokonanej w wykazie pojazdów uprawnionych do pobierania paliwa. Tankowanie 

pojazdu zostanie potwierdzone czytelnie nazwiskiem na dokumencie WZ przez kierowcę 

Zamawiającego, któremu wydano paliwo i który otrzyma kopię tego dokumentu. 

 

§ 5 

Sposób rozliczeń. 

1. Należność za detaliczny zakup oleju napędowego na stacji paliw, będzie rozliczana w 

przedziałach jednotygodniowych w formie faktur zbiorczych.  

2. Faktury zbiorcze będą wysyłane pocztą – listem poleconym do siedziby Zamawiającego. 

3. Należność za hurtowe dostawy oleju napędowego będzie rozliczana odrębnie po 

każdej dostawie.  

4. Do faktur za zakup paliwa na stacji paliw będą dołączane „zestawienia zbiorcze  

dokumentów WZ do faktury” oraz kopie dokumentów WZ podpisanych przez kierowców  

Zamawiającego. Wartość faktur zbiorczych za pobrane paliwo, obliczana będzie na  

podstawie ilości pobranego paliwa przemnożonej przez cenę sprzedaży na stacji paliw  o 

której mowa w § 1 ust.3, obowiązującej w dniu pobrania paliwa. 

1. Zestawienia dokumentów WZ określać winny: rodzaj i ilość paliwa, nr rejestracyjny 

pojazdu, datę zakupu, cenę detaliczną paliwa. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a. udokumentowania – dla każdej dostawy oleju napędowego („hurt”), że spełnia ona 

wymagania jakościowe wg obowiązujących norm i innych przepisów prawa, 

b. poniesienia pełnej odpowiedzi materialnej za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę, 

gdy zostanie wykazane, że spowodował ją dostarczony olej napędowy nie 

spełniające wymagań normatywnych. 

 

§ 6 

Faktury 

1. Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą płacone przez Zamawiającego przelewem, 

nie później niż w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z załącznikami, na konto:______________________________________________. 

2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

przelać na wskazane w ust.1 konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.  

 

 



 4

 

§ 7 

NIP 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do 

otrzymania faktur, oraz posiada numer NIP _________________. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, oraz posiada 

numer NIP __________________________. 

 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę 

warunków niniejszej umowy, a w szczególności ograniczenia dostępu do stacji paliw w 

dniach i godzinach ustalonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub 

wymogów jakościowych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości 

brutto oleju napędowego zakupionego przez Zamawiającego w miesiącu poprzedzającym 

dzień stwierdzenia naruszenia umowy, za każde stwierdzone naruszenie. 

2. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia naruszenia umowy, Zamawiający może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wartości brutto przedmiotowego zamówienia 

3. Za każdy dzień opóźnienia w dostawie („hurt”) oleju napędowego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu 0,2% wartości brutto zamówionego oleju napędowego, nie 

dostarczonego w zakreślonym terminie. 

4. Za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 10 poniżej 

– 0,2 % wartości brutto przedmiotowego zamówienia 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

zastrzeżone kary umowne. 

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu: 

a) za porozumieniem stron, 

b) przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. W razie zaistnienia 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.  

 

 

§ 10 

Polisa 

Wykonawca obowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy 

ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

niniejszej umowy i przedkładać Zamawiającemu bez wezwania kopię opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku kopię innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiego 

ubezpieczenia – w terminie 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta została 

dotychczasowa umowa ubezpieczenia. 
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§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2 

poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,  

b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy 

na skutek zmian zawartych przez Zamawiającego wytycznych dotyczących realizacji 

zadania. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 

oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 

umowy planowanymi świadczeniami, 

d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 

e) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie. 

f) zmian korzystnych dla Zamawiającego. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 jest nieważna. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 

4. Wszystkie wymienione w treści umowy załączniki stanowią jej integralną część. 
 

 

Załączniki: 

1. SIWZ, 

2. Oferta wykonawcy 

3. Wykaz pojazdów, 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

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


