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Załącznik Nr 3 do SWZ 
UMOWA MZK NR __________ /2022 (Projekt) 

kupna - sprzedaży – dostawy paliw: oleju napędowego 
zawarta w dniu ___________ r. w Grudziądzu pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 47, 86-300 Grudziądz, 
zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132903, 
NIP: 8762147088, REGON 871528212, kapitał zakładowy 16 903 000,00 zł, posiadającym status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (tj. Dz. U. 2020, poz. 935 ze zm.), 
reprezentowanym przez: Prezesa - Pawła Maniszewskiego 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
___________________________________________________________________________________________ 
NIP:_________, REGON: _________,  
reprezentowanym przez: __________________________________________ 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 378 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-MZK-2022-05-1), została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy od dnia wraz z transportem: 

1.1. oleju napędowego w ilości szacunkowej 1.500 m sześciennych, 
2. O ile nie zaznaczono inaczej, jeżeli w umowie mowa jest o paliwie należy przez to rozumieć paliwo 

wymienione w § 1 pkt. 1 umowy. 
3. Wielkość dostaw miesięcznych i cykle dostaw mogą ulec zmianie w zależność od wewnętrznego zużycia 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i może ulec 
zmianie, w szczególności zmniejszeniu w przypadku wystąpienia istotnych okoliczność, a szczególnie zmiany 
liczby wozokilometrów wykonywanych w ramach usług publicznego transportu zbiorowego. Z tytułu 
zamówienia mniejszej niż określona, szacunkowa ilość paliwa będącego przedmiotem zamówienia, 
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim 
roszczenie o zapłatę za niezamówione paliwo. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający będzie kupował od Wykonawcy paliwo w zamówieniach cząstkowych: 
4.1.  olej napędowy ok. 125 m sześciennych miesięcznie w około 4 dostawach, 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówień cząstkowych w terminie nie później niż 24 godzin od 
momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy 
faksem lub mailem. Dla zamówień składanych w soboty Zamawiający dopuszcza realizację dostawy do godz. 
19:00 w poniedziałek następujący po sobocie, w której zgłoszono zamówienie cząstkowe. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zamawiania paliw przez portal internetowy, do którego dostęp zapewni Wykonawca 
dla upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa zgodnego z wymogami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680 z późn. zm.).  

7. Zamawiający wymaga aby paliwo było dostarczane przez Wykonawcę własnymi lub wynajętymi 
(dzierżawionymi) autocysternami samochodowymi, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm.). 

8. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe według Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju 
napędowego. 

 
§ 2 

1. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest magazyn Zamawiającego, w Grudziądzu przy ulicy Składowej 
21. 

2. Dostawy cząstkowe, o których mowa w §1 pkt. 5 realizowane będą w godzinach od 06:00 do 14:00 w dni 
powszednie. Dostawy mogą być realizowane w innych godzinach, po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym, wynajętym lub dzierżawionym 
transportem, na własny koszt i ryzyko. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 
3.1. dostarczania paliwa autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi oraz oznaczonymi zgodnie 

z wymogami prawa, 
3.2. dostarczania paliwa wyłącznie z bieżącej produkcji i gwarantuje jego jakość – trwałość na okres co 

najmniej 6-ciu miesięcy. 
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3.3. dostawca zobowiązany jest do dostarczenia świadectwa jakość paliwa (lub potwierdzonej przez siebie 
kopii) do każdej dostawy cząstkowej, odpowiadającego ilości dostarczanego paliwa. 

4. Jednocześnie z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej karty charakterystyk 
produktów wg rozporządzenie (WE)  nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady  w  sprawie rejestracji, 
oceny,  udzielania zezwoleń  i stosowanych  ograniczeń w  zakresie chemikaliów 

 
§ 3 

1. Strony ustalają cenę paliwa wraz z kosztem transportu na dzień złożenia oferty roku w wysokości: 
1.1. olej napędowy: _________ zł za 1 m3  plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższa 

cena została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę i wynika z następujących obliczeń: 
cena netto 1-go m3 oleju napędowego producenta  zgodnie z przedstawioną ofertą _________ zł - 
(minus upust) _______ zł = cena oferowana ___________ zł; 

2. Cena sprzedaży może ulegać podwyższeniu i musi ulegać obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub 
obniżenia ceny paliwa przez jednego z dwóch największych krajowych producentów paliw: PKN Orlen lub 
Grupę LOTOS, w wysokości równej zmianie ceny dokonywanej przez danego producenta (o kwotę, o którą 
dany producent podniósł lub obniżył cenę paliwa), przy czym producent, został określony w formularzu 
ofertowym Wykonawcy. Uzgodnienie wymienione w poprzednim zdaniu obowiązywać będzie w całym 
okresie obowiązywania niniejszej umowy. Za podstawę obliczenia przyjmuje się obowiązującą w dniu 
dostawy cenę paliwa u producenta. Zmiany cen dokonywane będą w sposób następujący: Cena netto 1-go 
m3 paliwa producenta na dzień dostawy - (minus) upust = cena dostawy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w przedstawionych powyżej cenach został uwzględniony i opłacony podatek 
akcyzowy.  

 
§ 4 

Zapłata za każdą dostawę paliwa, o której mowa w § 1 pkt. 5 nastąpi w ciągu 30 dni od  dnia wystawienia faktury 
VAT,  płatnej  przelewem  na konto Wykonawcy z zastrzeżeniem zawartym w § 8. 

 
§ 5 

1. Z tytułu zwłoki w zapłacie Wykonawcy przysługuje prawo naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych. 
2. Z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 

równej 1 m3 paliwa według cen z ostatniej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie lub Wykonawca 
pokryje różnicę ceny zakupu paliwa przez Zamawiającego u innego dostawcy paliwa. Wybór należy do 
Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy każdej dostawie dowód dostawy WZ zawierający co najmniej 
następujące dane: 
1.1. temperaturę nalewu paliwa, 
1.2. objętość paliwa w temperaturze rzeczywistej – nalewu (dm3), 
1.3. gęstością w temperaturze referencyjnej +15°C, 
1.4. masa paliwa (kg), 
1.5. objętość paliwa w temperaturze referencyjnej +15°C  

2. Zbiorniki cystern muszą być zaplombowane plombami. Brak plomby lub jej uszkodzenie stwierdzone podczas 
odbioru paliwa stanowić może podstawę do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego dostawy cząstkowej.  

3. Zamawiający będzie sporządzał protokół, w którym zostanie wpisana ilość paliwa przyjęta do zbiorników 
w temperaturze referencyjnej +15°C. Protokół będzie podpisywany przez kierowcę autocysterny oraz 
pracownika Zamawiającego. 

4. Ilość dostarczonego paliwa obliczana będzie w sposób następujący: 
4.1. dla dokonywanych pomiarów zastosowanie mieć będzie § 40 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki 
pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 373) – pomiar objętości cieczy 
przyjmowanej do zbiornika posadowionego na stałe lub z niego wydawanej powinien być dokonywany 
w dawkach nie mniejszych niż objętość cieczy, jaka może być zmierzona z błędem względnym nie 
większym niż ±0,3% objętości mierzonej – dla zbiorników w kształcie cylindra o osi głównej poziomej); 

4.2. przed dostawą wykonany będzie pomiar ilości paliwa w zbiornikach Zamawiającego – wydruk 
z automatycznego systemu monitorującego ilość paliwa w zbiorniku, z ilością rzeczywistą, temperaturą 
oraz z przeliczeniem ilości paliwa do temperatury referencyjnej +15°C. Dla dokonanego pomiaru 
obliczona zostanie maksymalna możliwa wielkość błędu względnego wynoszącego ±0,3% mierzonej 
objętości; 

4.3. po dostawie wykonany zostanie drugi pomiar – wydruk z automatycznego systemu monitorującego ilość 
paliwa w zbiorniku z ilością rzeczywistą, temperaturą oraz z przeliczeniem ilości paliwa do temperatury 
referencyjnej +15°C. Dla dokonanego pomiaru obliczona zostanie maksymalna możliwa wielkość błędu 
względnego wynoszącego ±0,3% mierzonej objętości; 
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4.4. na tej podstawie obliczona zostanie ilość dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej +15°C  – 
jako różnica między ilością paliwa po dostawie i przed dostawą. Do tej ilości dodane zostaną ewentualne 
wydania paliw z dystrybutorów – również przeliczone do temperatury referencyjnej; 

4.5. Obliczona powyżej ilość paliwa porównana zostanie z ilością wyszczególnioną na dokumencie dostawy – 
WZ; 

4.6. Jeżeli po dokonaniu pomiarów przez Zamawiającego, różnica mieścić się będzie w granicach ±0,3% 
(z uwzględnieniem maksymalnych błędów względnych dokonanych pomiarów przed i po dostawie), 
to podstawą do wzajemnych rozliczeń będzie dokument dostawy WZ. W przeciwnym przypadku 
podstawę przyjęcia stanowić będzie ilość paliwa obliczona zgodnie z pkt. 4.1-4.4. 

5. Do każdej dostawy cząstkowej Wykonawca dołączy oryginał lub potwierdzoną przez niego kopię świadectwa 
jakości paliwa producenta paliwa lub wykonanego przez upoważnione do tego laboratorium. Potwierdzenie 
kopii świadectwa jakości paliwa może być dokonane w formie oddzielnego pisma przesłanego do 
Zamawiającego w formie faksu. 

6. Świadectwo jakości musi być dostarczone wraz z dostawą paliwa.  
7. Parametry dostarczonego paliwa muszą być zgodne z parametrami zapisanymi w świadectwie jakości oraz 

obowiązującymi w tym zakresie normami. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

8.1. dokonania analizy dostarczonego paliwa w laboratorium posiadającym uprawnienia do dokonywania 
takich analiz; 

8.2. sprawdzenia w obecności kierowcy autocysterny zgodności dostarczonego paliwa z załączonym 
świadectwem jakości lub dowodem wydania, a w szczególności gęstości. 

9. W przypadku stwierdzenia w badanej próbce paliwa parametrów przekraczających dopuszczalne wartości 
wymienione w normach jakościowych dotyczących jakości paliw ciekłych oraz przytoczonych w § 1 przepisach 
dotyczących jakości paliw ciekłych Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów badań, o których 
mowa powyżej oraz może być zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, tak u Zamawiającego, jak i u jego 
kontrahentów, a w szczególności: 
9.1. kosztów wymienionych części, zgodnie z kosztami ich zakupu przez Zamawiającego, 
9.2. kosztów robocizny (roboczogodzin), zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego kalkulacją kosztów 

roboczogodziny, 
9.3. kosztów utraconych wpływów, jeżeli na skutek awarii, Zamawiający nie będzie mógł obsłużyć kursów 

rozkładowych. 
9.4. kary umownej w wysokości 25% wartości brutto ostatniej dostawy. 
Koszty i kary wymienione w pkt. 9 naliczone zostaną łącznie. 

10. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, 
przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wszelkich kar umownych oraz wartości 
poniesionej szkody z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§ 7 

1. Reklamacje ilościowe Zamawiający jest zobowiązany złożyć Wykonawcy natychmiast mailem lub faksem 
w terminie 7 dni od ich ujawnienia, Wykonawca rozpatruje ją w terminie 7 dni. 

2. Reklamacje jakościowe Zamawiający może składać do chwili zużycia dostarczonego przez Wykonawcę 
paliwa  mailem lub faksem. Wykonawca rozpatruje ją w terminie 7 dni. 

 
§ 8 

W przypadku braku dostarczenia świadectwa jakości w terminie, o którym mowa w § 6 termin płatności 
wymieniony w § 4 ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia świadectwa jakości i rozpoczyna bieg w dniu 
następnym po dostarczeniu świadectwa jakości. 

 
§ 9 

1. Umowa zawarta zostaje na okres od dnia 01.04.2022 roku do 31.03.2023  roku. 
 

§ 10 
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, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 

3.1. trzykrotnego   wystąpienia   okoliczności   uzasadniających   zapłacenie   przez Wykonawcę kary 
umownej, 

3.2. postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, upadłości, zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego 
należności wynikających z umowy. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy także przypadku utraty, wygaśnięcia lub cofnięcia koncesji na 
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi . 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wymienionych w ust. 4, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary w wysokości 100.000 złotych. 

 
§ 11 

1. Zmiany umowy dotyczące jej postanowień wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  Wszelkie inne zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron i również wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zmiany umowy nie wymaga zmiana danych adresowych Stron. O wszelkich zmianach adresowych, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 
4. Zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

4.1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
4.2. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku 

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony Umowy więzi prawnej o charakterze 
niezależnym od Stron Umowy, którego Strony Umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem 
Umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu Strony Umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie Umowy; 

4.3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron Umowy; 

4.4. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

4.5. W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu 
poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty). 

4.6. Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 Kc). 

4.7. Wystąpi korzystna dla Zamawiającego – zmiana parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia, 
o ile nowe parametry: 
4.7.1. będą lepsze jakościowo i ilościowo od przedstawionych w ofercie, 
4.7.2. nie spowodują wzrostu wartości brutto przedmiotu zamówienia; 

4.8. Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego 
przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa 
(np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 

4.9. Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy 
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 

4.10. Wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w następstwie okoliczności leżących po 
stronie Zamawiającego,  a w szczególności: dotyczących finansowania. 

4.11. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.  Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny 
netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie 
dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, 
obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 

4.12. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych 
w szczególności następującymi okolicznościami: 
4.12.1. niedostępność na rynku paliw wskazanych w SWZ lub ofercie spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych paliw; 
4.12.2. pojawienie się na rynku paliw nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy. 
5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego 

Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej wywarła wpływ. 
 

§ 12 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
1. Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

1.1. wszelka korespondencja między stronami umowy będzie kierowana na następujące adresy: 
1.1.1. _____________________________  do Wykonawcy, 
1.1.2. ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz do Zamawiającego. 

1.2. korespondencja wysłana listem poleconym na podane wyżej adresy uważana jest za doręczoną, 
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1.3. o każdej zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą stronę listem 
poleconym, 

1.4. niedopełnienie   obowiązku   określonego   w   pkt.    1.3   skutkuje   uznaniem korespondencji wysłanej 
na poprzednio wskazany adres za doręczoną. 

2. Nie jest dopuszczalne przenoszenie praw wynikających z niniejszej umowy, w tym wierzytelności, bez zgody 
drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 
jeden dla Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy. 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 

 


