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Załącznik Nr 5 

UMOWA nr …….. - WZÓR UMOWY 

Umowa zawarta w dniu ……………. Sędziszowie Małopolskim 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 11, 

39-120 Sędziszów Małopolski zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym", 

reprezentowanym przez: Jerzy Sroka – Prezes Zarządu 

a 

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

reprezentowanym przez: 
 

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

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przeprowadzone postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: „Dostawa oleju napędowego dla 

potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Sędziszowie Małopolskim.” 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI 

1. Przedmiot umowy obejmuje zakup wraz z dostawą oleju napędowego  

z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika za pomocą pompy przy autocysternie 

w ilości 55 000 litrów. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania 

Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego (faks lub poczta elektroniczna),  

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2022 roku.  

3. Przedmiot umowy jest określony w Ofercie Wykonawcy z dnia ……………., która 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca,  zgodnie z  oświadczeniem złożonym w Ofercie, zobowiązuje się 

każdorazowo zrealizować zamówienie w terminie dostawy do ………dni, licząc od dnia 

wysłania zlecenia. 

Termin dostawy to czas liczony od dnia wysłania zlecenia (faks lub poczta 

elektroniczna) do dnia faktycznej dostawy oleju napędowego. 

5. Docelowe miejsce dostawy oleju napędowego to zbiornik przy Alei 1000 – lecia   

w Sędziszowie Małopolskim (baza transportu). 

6. Dostawa oleju napędowego będzie realizowana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim od godz. 7:30 

do godz. 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim zgłoszeniu 

(faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia oleju 

napędowego. 
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7. Do każdej dostarczonej partii musi być dostarczony dokument potwierdzający rodzaj 

i ilość dostarczonego oleju napędowego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji ilości dostarczanego 

oleju napędowego poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego wyposażonym w wagę elektroniczną. 

9. Podane ilości paliw są ilościami przybliżonymi mogą ulec zmianie w czasie 

obowiązywania umowy. 

10. Określona ilość paliwa jest ilością szacunkową w związku z tym Zamawiający 

zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw paliwa stosownie do potrzeb. Dostarczona 

mniejsza ilość paliwa w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy 

do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wykorzystanej przez 

Zamawiającego jego ilości. 

11. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa, każdorazowo nastąpi w litrach gotowego 

wyrobu w temperaturze 15°C. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie 

transportu do Zamawiającego. 

13. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, czy dostarczony olej napędowy jest zgodny  

z SWZ (na podstawie zapisów świadectw kontroli jakości) oraz na sprawdzeniu 

ilościowym danej partii. 

14. W przypadku dostawy w ilości lub jakości nieodpowiadającej zamówieniu, 

Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany 

do dostarczenia nowej partii paliwa w terminie do 2 dni licząc od dnia odmowy 

przyjęcia dostawy. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona: 

1) niezgodność dostarczonego materiału z przedmiotem zamówienia pod względem 

jakości, Zamawiający odmówi odbioru materiału, 

2) niezgodność ilości dostarczonego materiału z dostarczoną z nim kartą 

magazynową wydania materiału Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru dostarczonego materiału, 

b) odebrać faktyczną ilość dostarczonego paliwa, która będzie wynikać z protokołu  

z komisyjnego obmiaru kontrolnego jego kubatury. 

15. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania w zawartego w ust. 14 Zamawiający ma 

prawo zamówić brakujące ilości u osoby trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§ 2  

WYNAGRODZENIE 

1. Ceny paliw ustalone na dzień 09.02.2021r. zgodnie z ofertą Wykonawcy wynoszą: 

Olej napędowy, kod CN 2710 19 43, 2710 20 11 – olej napędowy o zawartości 

nieprzekraczalnej 0,001% masy, nie zawierający biodiesla. 

Cena brutto za 1 litr pomniejszona o zaproponowany upust wynosi: ………………….zł                             

(słownie brutto: ……………………………………………………….………………..………………….……..) 
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2. Ceny określone w ust. 1 mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany cen paliw  

u dostawcy Wykonawcy. O zmianie cen Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 

niezwłocznie, przedstawiając dokumenty dotyczące zmian cen paliw u dostawcy 

Wykonawcy, tj. wydruk ze strony internetowej producenta cen paliw aktualnych na 

dzień dostaw. 

3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy rozliczenia miedzy Wykonawcą  

a Zamawiającym będą prowadzone w oparciu o ceny publikowane na stronie 

producenta pomniejszone o upusty, które wynoszą: 

- upust na 1 litrze oleju napędowego …………% 

i są wielkościami stałymi oraz nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy. 

4. Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy przy założeniu 

ilości paliw określonych w § 1 ust. 1 wynosi: …………………… złotych brutto, 

(słownie : …………………………………………………………………………………….… złotych brutto) 

5. Podatek od towarów i usług VAT jest naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzeń niniejszej 

umowy. 

6. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu dostawy z należytą starannością, w szczególności koszty 

zakupu, koszty transportu, koszty załadunku i koszty rozładunku. 

7. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od  

Zamawiającego bez jego zgody. 
 

 

§ 3  
ROZLICZENIA 

1. Rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie 

faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę za dostarczone i odebrane przez 

Zamawiającego partie oleju napędowego. 

2. Rozliczenie za dostarczone partie materiału nastąpi na podstawie potwierdzenia 

odbioru dokonanego przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego oraz 

faktury z załączonymi dowodami wydania materiału. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za dostarczone partie oleju 

napędowego w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury wraz 

wymaganymi dokumentami. 

4. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

(nr rachunku)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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§ 4  
PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza realizację umowy przez podwykonawców na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi/dostawy, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawcy. 

3. Wykonawca lub podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy podwykonawstwo, w szczególności gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie 

terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

8. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest 

pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 

podwykonawcy za wykonane dostawy/usługi, Zamawiający będzie miał prawo do 

powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej 

okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna 

kwota. 

10. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź 

jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Dostawcę w pełnej wysokości 

oraz w terminie oraz dowody zapłaty wymaganych należności. 

11. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Dostawca 

przed wypłatą wynagrodzenia, złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

12. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się odpowiednio również do zatrudnienia 

dalszych Podwykonawców przez Podwykonawcę. 
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§ 5  
MATERIAŁY 

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią, zgodną z obowiązującymi normami  

i przepisami, jakość dostarczanego paliwa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów lub świadectw 

potwierdzających spełnianie odpowiednich norm dla dostarczanego paliwa na każde 

żądanie Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny zgodności dostarczonego materiału  

z przedmiotem umowy oraz jego ilości poprzez bezpośrednie oględziny oraz pomiary 

kontrolne poszczególnych jego partii (obmiar kubatury dostarczonej partii materiału,  

kontrola tonażu na wskazanej przez Zamawiającego wadze). 

4. Obowiązkiem pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy jest uczestniczenie przy 

wykonywaniu obmiaru kontrolnego kubatury/tonażu dostarczonego materiału oraz 

sporządzeniu i podpisaniu protokołu z przedmiotowego obmiaru/ ważenia. 

 

§ 6  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich 

powstałe w związku z wykonywanym zadaniem, 

2) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z wykonywanym zadaniem, 

3) szkody wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia własności osób trzecich powstałe  

w związku z wykonywanym zadaniem. 
 

§ 7  
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych  

z następujących tytułów i w niżej podanych wysokościach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia objętego pojedynczym zleceniem (jeśli 

warunki pogodowe sprzyjają ich wykonaniu) w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych),  

2) w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za niewywiązanie się z obowiązku 

opisanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy przypadek nie wykonania tego 

obowiązku, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, 

4) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,  
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5) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, 

6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, za każdy  rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, 

składając stosowne oświadczenie.  

4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem  kar umownych nastąpi na podstawie 

noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5. Jeżeli wartość szkody przewyższa wartość kar umownych Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, 

7. Wykonawca zobowiązany jest  do niezwłocznego pisemnego informowania 

zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji. 

8. W przypadku nierzetelnego wywiązywania się Wykonawcy z narzuconych terminów, 

wielkości dostaw lub jakości dostaw, Zamawiający zastrzega sobie prawo wynajęcia 

innych podmiotów po cenach wolnorynkowych, przy czym powstałą ewentualnie 

różnicę cenową obciąży Wykonawcę. 
 
 

§ 8  

NADZÓR 

1. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:  

………………………………………………… 

2. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Wykonawcy sprawować 

będzie:…………………………………………..  
 
 

§ 9  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, w przypadku 

nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym 

(zgodnie z art. 455 Ustawy prawo zamówień publicznych) czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
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o tych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy w przypadku 

zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 14 dni, 

2) suma kar umownych przekroczyła kwotę 25% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 2 ust. 4 niniejszej umowy; 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku uzyskania 

informacji o zajęciu, w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego, majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części wskazującego na zagrożenie wykonania umowy  

w ustalonym terminie. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności  

i zawierać uzasadnienie. 

6. W wypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są: 

1) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji zrealizowanych 

dostaw wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy zrealizowane dostawy w zakresie obustronnie 

uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia zrealizowanych dostaw ponosi Wykonawca, 

jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy w pełni 

zachowują moc jej postanowienia co do dostaw zrealizowanych i odebranych przez 

Zamawiającego do dnia odstąpienia, w tym do naliczania kar umownych na 

podstawie postanowień umowy. 

 

§ 1 0  

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru. 

3. W razie wystąpienia 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
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§ 1 1  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy muszą mieć formę pisemną pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego 

porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną część umowy stanowią: 

a) Formularz ofertowy Wykonawcy, 

b) SWZ, 

c) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                       WYKONAWCA: 

 


