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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA …/ZP/PN/2019 

Zawarta w dniu ....................................... roku pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 

Tokarzewskiego 2,  

91-842 Łódź, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000024375, wysokość kapitału zakładowego 7454280,00 zł; NIP 726-00-19-767; Regon 470797081,  

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Pawła Jankiewicza 

Wiceprezesa Zarządu – Marcina Bugajskiego, 

zwanym dalej “ZAMAWIAJĄCYM“  

a 

............................................................................................., NIP: ..........................., reprezentowanym 

przez: 

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

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

zwanym dalej “WYKONAWCĄ“, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 

w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Pzp, nr sprawy ZP/14/2019, o następującej 

treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego zgodnego z normą PN-EN 

590+A1:2017-06 oraz spełniającego wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki  z dnia 9 października 2015 r, w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz.U z 2015 r poz.  1680), w maksymalnej ilości 950 m
3
 przy założeniu, że pojedyncza dostawa 

będzie wynosić od 6 m
3
 do 32 m

3
. Dostawy będą realizowane w okresie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy.  

2. Ilość oleju napędowego określona w ust. 1 jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia zamówienia zgodnie z jego potrzebami. W takim wypadku Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy po cenach jednostkowych będących 

średnią cen hurtowych Lotosu i Orlenu z dnia złożenia zamówienia, zgodnie z ust. 4, pomniejszoną 

o upust zawarty w formularzu cenowym, który to upust jest stały przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

4. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą do: MPO – Łódź Sp. z o.o., Łódź, 

ul. Tokarzewskiego 2 oraz Łódź, ul. Zamiejska 1, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, w 

terminie 24 godzin od przesłanego przez Zamawiającego zamówienia faxem lub e – mailem. 

Potwierdzeniem dostarczenia paliwa będzie podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

dokumentu wydania oleju napędowego z bazy paliw.  

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane paliwa mają jakość zgodną z obowiązującymi normami, w 

szczególności PN-EN 590+A1:2017-06. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo 

jakości dostarczanego paliwa oraz dokument wydania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przebadania próbek paliwa, co do ich zgodności z normami, w 

uprawnionej instytucji. 

7. SIWZ oraz oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, są integralną częścią 

zawartej umowy.  
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§ 2 

Umowa będzie obowiązywała w okresie 12 miesięcy tj. od ……………. r. do dnia ………… r. lub do 

wykorzystania kwoty umowy, o której mowa w § 4 ust.1, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 

§ 3 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontroli i przebiegu wykonania umowy przez 

    Wykonawcę będzie:  

…………………tel. …………………… , fax. …………………, e mail:……………  

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

…………………tel. …………………… , fax. …………………, e mail:…………… 

 

§ 4 

1. Maksymalna wartość umowy wynosi: 

a. wartość netto: ……………. zł, słownie: ……………………, przy stałym upuście ……. zł 

netto na 1m
3
. 

b. wartość brutto: ……………. zł, słownie: …………………… 

Upust ten obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen 

jednostkowych netto przedmiotu zamówienia i dostarczonej ilości oleju napędowego, powiększone  

o obowiązującą stawkę podatku VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez 

Zamawiającego dowód z bazy paliw oleju napędowego, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

3. Wykonawca najpóźniej następnego dnia roboczego po dostawie prześle Zamawiającemu faxem 

lub mailem (stacjapaliw@mpolodz.pl) fakturę. Oryginał faktury zostanie dostarczony do siedziby 

Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty dostarczenia przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, a także wszystkie inne koszty Wykonawcy. 

5. Płatność za każdorazową dostawę będzie realizowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

oryginału faktury do Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 5 

1. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między ilością oleju określoną w dokumentach 

przewozowych, a ilością dostarczoną, Zamawiający sporządzi w obecności Wykonawcy protokół 

rozbieżności i zabezpieczy dokumenty przewozowe. 

2. O stwierdzonych rozbieżnościach Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę wg. swego 

wyboru telefonicznie, mailem lub faksem na numer określony w § 3 ust. 2. Zgłoszenie telefoniczne 

zostanie potwierdzone faxem lub mailem. 

3. Załatwienie uznanych reklamacji ilościowych będzie następować w ciągu 24 godzin od dnia 

zawiadomienia, poprzez odpowiednie uzupełnienie dostawy uwzględniające faktycznie 

dostarczoną ilość oleju. Nieuzupełnienie dostawy w ww. terminie uprawnia Zamawiającego do 

naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. a, do dnia uzupełnienia dostawy.  

4. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację ilościową w ciągu 24 godzin od dnia jej 

zgłoszenia uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

§ 6 

1. Zastrzeżenia dotyczące jakości oleju oraz jego niezgodności ze złożoną ofertą, Zamawiający 

będzie zgłaszał Wykonawcy wg. swego wyboru telefonicznie, mailem lub faksem na numer 

określony w § 3 ust. 2. Zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone faxem lub mailem. 

mailto:stacjapaliw@mpolodz.pl
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2. Nie udzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 24 godzin od dnia 

jej doręczenia faksem uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca najpóźniej w terminie 24 godzin 

odpowiednio wymieni dostarczony olej, na własny koszt,  na zgodny ze złożoną ofertą.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej do 

Zamawiającego na własny koszt. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie 

przedmiotu   zamówienia. 

§ 7 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 

a. za opóźnienie w realizacji warunków umownych, w wysokości 1 % wartości brutto 

jednorazowego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia umownego terminu 

realizacji zamówienia,  

b. za naruszenie warunków umownych w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której 

mowa w § 4 ust 1, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 

% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności 

przysługującej Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 2,  

w szczególności w przypadku, gdy: 

a. Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki określone w umowie. 

b. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową lub złożoną ofertą.  

c. Dostarczony przedmiot umowy ma wady istotne (uniemożliwiające właściwe lub 

zamierzone przez Zamawiającego funkcjonowanie przedmiotu umowy) lub nie dające się 

usunąć. 

5. Odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, należy dokonać w terminie 2 miesięcy od momentu 

zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 4. 

6. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku przerwy w realizacji umowy trwającej dłużej niż 2 dni, oprócz  kary, o której mowa w 

ust. 1 lit. a, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie dostaw innemu podmiotowi, na koszt 

Wykonawcy.  

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy. Stanowi to podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 7 

ust.2 

3. Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum 

z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 7 ust.2. 

         § 9 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności. 
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2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści umowy: 

a. zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności nieznanych stronom w chwili 

zawarcia umowy, 

b. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 

c. obniżenia cen wykonawcy, zastosowania przez wykonawcę promocji i dodatkowych 

upustów, 

d. zmian podmiotowych po stronie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

e. zmiana terminu obowiązywania umowy w związku ze zmianami podmiotowymi po stronie 

Zamawiającego. 

f. przedłużenie terminu trwania umowy o maksymalnie 3 miesiące w przypadku nie 

wykorzystania wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w okresie na jaki została 

zawarta. 

g. zmiana dotycząca nieistotnych postanowień umowy, tj. zmiania, o której wiedza na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów 

ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego. 

h. zmianie wartości umowy pod warunkiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  

i. zmiana obowiązujących norm jakościowych przedmiotu zamówienia. 

3. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne 

wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian. 

§ 10 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 

  ………………………………………                                                     ……………………………………… 

 

 


