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  UMOWA DZP1/zp/__/2021 

 

zawarta w Ostródzie w dniu [-] z datą wejścia w życie od 01 stycznia 2022r.(dalej: 

Umowa) pomiędzy :  

 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o. o., 
Rudno 17, 14 – 100 Ostróda, adres do korespondencji: 14-100 Ostróda,  

ul. Czarnieckiego 28, NIP 7412074997, REGON 28032088000000, wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311869, 

reprezentowanym przez: Pana Leszka Rochowicza – Prezesa Zarządu, zwanym w 

dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

a 

[dane statutowe i adresowe Wykonawcy] reprezentowaną przez [-], zwanym w 

dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy. 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) dostawa oleju napędowego w miesiącach od kwietnia do listopada 

2022r. w  łącznej ilości szacunkowej: 100 m ³ do miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego, tj: 

 a) Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z 

o.o. Rudno 17, gmina Ostróda (zbiornik paliwa o pojemności 5 m³-

minimalna ilość jednorazowej dostawy około 2 m³),  
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b)Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w miejscowości 

Lipowiec, gmina Kurzętnik  53 D, (pojemnik paliwa o pojemności 

2,5m³-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m³),  

c) Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w miejscowości 

Półwieś 26 A, gmina Zalewo, (pojemnik paliwa o pojemności 2,5 m³-

minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m³), 

d) Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w miejscowości Iława 

ul. Komunalna 1, gmina miejska Iława (pojemnik paliwa o pojemności 

2,5 m³-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m³); 

2) dostawa oleju napędowego IZ - 40 w miesiącach zimowych: od 

stycznia 2022r. do marca 2022r. oraz grudzień 2022r. w łącznej ilości 

szacunkowej: 60m3 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj: 

a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z 

o.o. Rudno 17, gmina  Ostróda (zbiornik paliwa o pojemności 5m3-

minimalna ilość jednorazowej dostawy około 2m3),  

b)Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości 

Lipowiec, gmina Kurzętnik  53 D,    (pojemnik paliwa o pojemności 

2,5m3-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3),  

c) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości 

Półwieś 26 A, gmina Zalewo, (pojemnik paliwa o pojemności 2,5m3-

minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 m3), 

d) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w miejscowości 

Iława ul. Komunalna 1, gmina miejska Iława (pojemnik paliwa o 

pojemności 2,5m3-minimalna ilość jednorazowej dostawy około 0,5 

m3); 

3) bezgotówkowy zakup oleju napędowego w łącznej ilości szacunkowej: 

120 m³, na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy, 

4) bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb95 w łącznej ilości 

szacunkowej 1m³, na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy.  
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2. Jednorazowa dostawa oleju napędowego, o której mowa w ust.1 pkt 1) i 2) 

powyżej będzie się odbywała każdorazowo w terminie 24 (dwudziestu czterech) 

godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie na następujący adres mailowy i numer 

telefonu: [-] oraz adres email:[-]. 

3. Wykonawca musi zapewnić tankowanie pojazdów na stacji/stacjach 

będącej/będących 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 7.00 do 17.00. Wykonawca wskazuje 

następujące stacje paliw przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy: [-]. 

4. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa spełniają wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 października 2015r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 j.t.). 

Oferowane produkty paliwowe muszą również spełniać normę PN-EN 

228+A1:2017-06 dla benzyny bezołowiowej oraz dla oleju napędowego normę 

PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważną.  

5. Ilości oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 wskazane powyżej są 

ilościami maksymalnymi, oszacowanymi przez Zamawiającego jako ilości 

prognozowane. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne 

roszczenia w przypadku jeżeli ilości faktycznie sprzedane i dostarczone na 

podstawie zamówień Zamawiającego będą niższe. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania miesięcznych zbiorczych 

zestawień  transakcji zawierających następujące informacje: datę i miejsce 

tankowania – pobrania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu (lub osoba pobierająca), 

ilość i rodzaj paliwa, wartość brutto z upustem.  

7. Oferta Wykonawcy z dnia: [-] (dalej: Oferta) oraz Specyfikacja Warunków 

Zamówienia (dalej: SWZ) stanowią kolejno Załączniki do Umowy nr 1 i 2                

i integralną część Umowy.  
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§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że w dniu podpisania Umowy wartość przedmiotu Umowy, 

liczona w odniesieniu do maksymalnych przewidywanych ilości i wg cen 

obowiązujących w dniu [-] wynosi: 

1) oleju napędowego („hurt-pojemniki”) wynosi (całość zamówienia okres objęty 

zamówieniem)  cena netto: [-] zł/litr x 100 m 3 l. = [-] słownie: [-] zł +VAT 

23% cena brutto: [-] zł słownie: [-]. 

2) oleju napędowego IŻ- 40 („hurt-pojemniki”) wynosi (całość zamówienia okres 

objęty zamówieniem)  cena netto: [-] zł/litr x 60 m ³ l. = [-] słownie: [-] zł 

+VAT 23% cena brutto: [-] zł słownie: [-]. 

3) oleju napędowego („detal-ON”) wynosi (całość zamówienia na okres objęty 

zamówieniem) cena netto: [-] /litr x 120 m3l. = [-] zł, słownie: [-] zł plus 

obowiązujący podatek VAT 23%, cena brutto: [-], słownie: [-] zł. 

4) benzyny bezołowiowej Pb95 („detal- Pb”) wynosi (całość zamówienia na okres 

objęty zamówieniem) cena netto  [-] zł/litr x 1m3. = [-] zł słownie: [-] zł plus 

obowiązujący podatek VAT 23%  cena brutto:  [-] zł słownie: [-]. 

2. Wartość netto (całość zamówienia na okres objęty zamówieniem: [-] zł słownie: 

[-] zł plus obowiązujący podatek VAT. 

3. Wartość brutto (całość zamówienia na okres objęty zamówieniem)  [-] słownie: 

[-] zł.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany jednostkowej ceny brutto paliwa w 

przypadku zmiany cen dokonywanych przez producentów lub dostawców 

paliw i wynikających z bieżącej sytuacji na rynku paliw. Zmieniona cena              

(podwyższona lub obniżona) jest równa jednostkowej cenie oleju napędowego  
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lub benzyny bezołowiowej (Pb 95) na stacji paliw Wykonawcy jaka obowiązuje 

w dniu realizacji częściowego zamówienia przez Zamawiającego na tej stacji lub 

ceny hurtowej dostawy paliw na ten dzień obowiązującej u Wykonawcy przy 

jednoczesnym zachowaniu upustu określonego w Ofercie stanowiącej załącznik 

nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji cen paliw w przypadku wzrostu lub 

zniżki cen paliw opublikowanych przez PKN Orlen S.A. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu stałego upustu w wysokości [-]  % na cenę 

1 litra paliwa bez względu na jego rodzaj. Upust ten nie będzie podlegał 

zmianie w trakcie obowiązywania Umowy i będzie liczony za każdym razem w 

stosunku do ceny obowiązującej na datę dostawy/sprzedaży na stacji paliw, o 

której mowa w § 1 ust. 3 umowy w dniu tankowania/dostawy (uwidocznionej 

na dystrybutorze w momencie tankowania) lub ceny hurtowej dostawy paliw na 

ten dzień obowiązującej u Wykonawcy. 

7. Wykonawca wraz z fakturą VAT oraz na każde żądanie Zamawiającego wykaże 

właściwymi dokumentami cenę obowiązującą u niego na datę 

sprzedaży/dostawy (dystrybutor/cena hurtowa). 

 

§ 3 

Okres obowiązywania umowy. 
Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez Strony i obowiązuje od dnia 01 

stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. lub do wcześniejszego wyczerpania 

oszacowanego limitu ilości poszczególnych paliw, w zależności, co nastąpi pierwsze. 

 

§ 4 

Tankowanie pojazdów samochodowych. 
1. Tankowanie pojazdów Zamawiającego nastąpi na każde życzenie 

upoważnionego pracownika, kierującego pojazdem umieszczonym w wykazie 

(Załączniku nr 3 do Umowy). Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego 
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informowania Wykonawcy o każdej zmianie dokonanej w wykazie pojazdów 

uprawnionych do pobierania paliwa oraz osób upoważnionych, co nie stanowi 

zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.  

2. Podstawą do wydania paliwa Zamawiającemu (upoważnionemu pracownikowi) 

przez stację paliw Wykonawcy jest karta drogowa pojazdu lub upoważnienie 

Zamawiającego do wydania paliwa. 

3. Stacja paliw Wykonawcy przy wydawaniu paliwa zobowiązana jest do 

wystawienia zbiorczej asygnaty rozchodowej na wydane paliwo. 

4. Zbiorcza asygnata rozchodowa musi zawierać w szczególności: 

1) nazwę odbiorcy paliwa, 

2) cenę jednostkową brutto oraz upust, 

3) datę wydania paliwa i godzinę wydania paliwa, 

4) nr karty drogowej, 

5) nr rejestracyjny pojazdu, 

6) ilość pobranego paliwa, 

7) wartość brutto pobranego paliwa, 

8) potwierdzenie pobierającego (podpis), 

9) podpis wydającego. 

 

§ 5 

System rozliczeń 

1. Należność za detaliczny zakup paliw na stacji paliw Wykonawcy, będzie rozliczana 

w przedziałach jednotygodniowych w oparciu o zbiorcze asygnaty rozchodowe 

załączone do faktur VAT. 

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

każdej dostawie. Wartość faktury obliczana będzie na podstawie ceny oleju 

napędowego podawanej w systemie objętościowym, tzn. ceny netto w PLN za 

1 000 litrów paliwa płynnego w temperaturze rzeczywistej. Obowiązuje cena 

ustalona zgodnie z postanowieniem § 2 obowiązująca w dniu dostawy i udzielony 

stały upust. 
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3. Faktury zbiorcze będą wysyłane pocztą – listem poleconym do Zamawiającego, na 

adres:  14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28. 

5. Do faktur za zakup paliwa na stacji paliw będą dołączane zbiorcze asygnaty 

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

podstawie rzeczywistej ilości pobranego paliwa przemnożonej przez cenę sprzedaży 

na stacji paliw Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy, obowiązującej w 

dniu pobrania paliwa i udzielonym upustem. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) udokumentowania – dla każdej dostawy oleju napędowego („hurt-

pojemniki”), że spełnia ona wymagania jakościowe wg obowiązujących 

norm i innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać 

aktualne świadectwo producenta oleju napędowego, potwierdzające 

wymagane parametry paliwa w załączeniu faktury za dostarczone paliwo, 

2) poniesienia pełnej odpowiedzi materialnej za wyrządzoną Zamawiającemu 

szkodę, gdy zostanie wykazane, że spowodował ją dostarczony/sprzedany 

olej napędowy nie spełniający wymagań normatywnych lub sprzedana 

benzyna. 

8. W przypadku nieodpowiedniej jakości dostarczonych i sprzedanych paliw 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowego badania. Jeżeli 

wynik badań potwierdzi niezgodność parametrów paliwa z obowiązującymi 

normami i przepisami, Zamawiający kosztem takiego badania obciąży 

Wykonawcę. Obciążenie to może nastąpić w formie potrącenia z najbliżej 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 6 

Termin płatności 
1. Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą płacone przez Zamawiającego 

przelewem, nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, 

na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: [-]. 



 

 8 

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         i doręczonej faktury.  

3. Płatność zostanie dokonana w systemie split payment. 

 

§ 7 

NIP 

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

uprawnionym do otrzymania faktur, oraz posiada numer NIP 7412074997. 

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 Umowie lub wymogów jakościowych 

dostarczonych/sprzedanych paliw, Zamawiający naliczy karę umowną w 

wysokości 10% łącznej wartości brutto paliw zakupionych przez Zamawiającego w 

miesiącu poprzedzającym dzień stwierdzenia naruszenia umowy (lub w miesiącu 

następnym w przypadku pierwszego miesiąca obowiązywania 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 20% łącznej wartości brutto paliw zakupionych przez 

Zamawiającego w miesiącu poprzedzającym dzień stwierdzenia naruszenia umowy 

(lub w miesiącu następnym w przypadku pierwszego miesiąca obowiązywania 

umowy). 

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

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości 
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brutto zamówionego oleju napędowego, nie dostarczonego w umówionym 

terminie. 

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

poniżej – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1 % wartości brutto 

przedmiotowego zamówienia na dzień podpisania umowy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego zastrzeżone kary umowne. 

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu: 

1) za porozumieniem stron, 

2) 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. 

§ 11 

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

Oferty, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Wszelkie zmiany Umowy powinny  być 

dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

SWZ,  

2) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

3) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia Umowy, 

4) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w Umowie, 

5) zmian korzystnych dla Zamawiającego. 

3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 powyżej jest nieważna. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 13 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 

§ 15 

Wszystkie wymienione w treści umowy załączniki stanowią jej integralną część. 

 

§ 16 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie 

istotne naruszenie postanowień Umowy. 
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§ 17. 
1. Wykonawca, zamówienie wykonuje siłami własnymi/ za pomocą następujących 

podwykonawców: [-] (dalej: Podwykonawcy). 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  o których 

mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację dostaw. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może 

również zmienić Podwykonawcę wymienionego w ust. 1. 

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego 

w ust. 1, musi być uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostaną aneksem do Umowy.   

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami 

lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

 

   § 18 

Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą realizację niniejszej umowy są: 

1. ze strony Zamawiającego w zakresie zamówień na olej napędowy – detal Pan 

Jakub Rąpała tel. 6640008335 email: j.rapala@zuokrudno.pl, hurt i benzynę 

bezołowiową – Pan Tomasz Klimecki email t.klimecki@zuokrudno.pl , tel. 

795548312; 

2. ze strony Wykonawcy: [-]. 
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§ 19 

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część: 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. SWZ, 

3. Wykaz pojazdów. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

________________________   ________________________ 

 

 

 

 


