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Załącznik nr 4/1 do SWZ 

 

PROJEKT UMOWY 

NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O. O. – Zadanie 1 

 
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. z siedzibą 

w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671235, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-

031-40-29, REGON 366919930, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 29 417 332,00 zł, 

 reprezentowaną przez: 

 Prezesa Zarządu- Marka Steca 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

Wykonawcą:        

 

 

§ 1 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 129 ust.1 pkt 1 o wartości zamówienia 

przekraczającej progi unijne z ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z poź.zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do 

zbiornika Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo,  o 

pojemności 5 000 litrów wg ceny hurtowej netto paliwa u producenta +/- marża/upust 

podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

2. Olej napędowy musi spełniać normę PN-EN-590+A1:2017-06 oraz normy jakościowe 

określone w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), 

do zbiornika Zamawiającego o pojemności 5 000 litrów, zlokalizowanego na terenie 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. ul. Al. Wolności 

4, 86-010 Koronowo. 
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3. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą specjalistycznymi zaplombowanymi 

autocysternami (każda komora pojazdu – cysterny) wyposażonymi w legalizowane 

urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego paliwa. Urządzenie pomiarowe, w 

jakie wyposażona jest autocysterna, musi spełniać wszelkie wymagania obowiązującego 

prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (tj. Dz. 

U. z 2022 r., poz. 2063 z późn. zm.) 

4. Wykonawca powinien posiadać aktualną i ważną na czas obowiązywania umowy koncesję 

(decyzję wraz z warunkami jej udzielenia) na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). 

5. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie warunki, środki, wiedzę i doświadczenie 

konieczne do właściwego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest do 

ich wykonywania z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

6. Wykonawca oświadczy, że sprzedawany olej napędowy będzie wysokiej jakości i będzie 

posiadał świadectwa jakości paliwa, poświadczone przez producenta paliwa lub atesty 

akredytowanego laboratorium (w języku polskim). Świadectwa będą powiązane z 

dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nich numeru i daty dostawy lub 

wydania. 

7. Wykonawca oświadczy także, że olej napędowy będzie spełniał wszelkie określone 

obowiązującymi przepisami normy oraz parametry określone Polską Normą PN-EN-

590+A1:2017-06, z uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym. 

8. Dostawy oleju napędowego będą realizowane przez Wykonawcę jego środkami transportu 

na jego ryzyko i koszt do zbiornika Zamawiającego po otrzymaniu uprzedniego 

zamówienia od Zamawiającego. 

9. Cena dostawy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

10. Jednorazowe dostawy będą wykonywane na podstawie złożonych zamówień średnio 3-4 

razy w miesiącu i będą obejmowały nie więcej niż 5 000 litrów (każda). Dostawa 

przedmiotu zamówienia będzie realizowana na koszt Wykonawcy. 

11. Szczegółowe terminy oraz ilości dostaw przedmiotu zamówienia będą podawane przez 

Zamawiającego w formie telefonicznego lub mailowego zamówienia, przy czym dostawa 

winna zostać zrealizowana najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia. W 

przypadku opóźnienia w dostawie paliwa z winy leżącej po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający może żądać według własnego wyboru dostarczenia oleju napędowego 
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odpowiednio zaplombowanego wraz z świadectwem jakości w ciągu 48 godzin albo 

dokonać zakupu oleju od innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z 

uprawnień przewidzianych w zdaniu poprzednim nie wyłącza dodatkowych roszczeń 

odszkodowawczych Zamawiającego oraz prawa do naliczania przez Zamawiającego kar 

umownych za przekroczenie terminu dostawy. 

12. Dostawy winny odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 

8:00 do 14:00. 

13. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy, określone w 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1920 z późn. zm.). 

14. Każda dostawa zostanie uznana przez Zamawiającego za zrealizowaną dopiero z chwilą 

przepompowania oleju napędowego ON do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia 

przez niego ilości i rodzaju oleju wydrukiem z legalizowanego urządzenia pomiarowego 

cysterny. 

15. Załadunek zbiornika oleju napędowego ON nastąpi każdorazowo w obecności osoby 

uprawnionej ze strony Zamawiającego. 

16. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika paliwa oleju napędowego, zostanie 

każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez osoby uprawnione ze 

strony Zamawiającego. 

17. Dostawy oleju napędowego będą odbywać się przy rozliczeniu w litrach rzeczywistych na 

podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego urządzenia pomiarowego cysterny. 

18. Przy każdej dostawie, przez cały okres obowiązywania umowy, oleju napędowego 

Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu świadectwo jakości dostarczonego oleju. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków transportu oleju 

napędowego. W szczególności olej napędowy będzie dostarczany w plombowanych 

zbiornikach (każda komora cysterny). 

20. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia plomb, a także niedoręczenia przez 

Wykonawcę świadectwa jakości dostarczonego oleju napędowego, Zamawiający 

uprawniony będzie do odmowy jego odbioru. W przypadku odmowy odbioru Zamawiający 

może żądać według własnego wyboru dostarczenia oleju napędowego odpowiednio 

zaplombowanego wraz z świadectwem jakości w ciągu 48 godzin albo dokonać zakupu 

oleju od innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnień 

przewidzianych w zdaniu poprzednim nie wyłącza dodatkowych roszczeń 
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odszkodowawczych Zamawiającego oraz prawa do naliczania przez Zamawiającego kar 

umownych za przekroczenie terminu pierwszej dostawy, której odmówiono odbioru i/lub 

za przekroczenie terminu nowej dostawy w razie skorzystania z tego uprawnienia. 

21. Zamawiający ma przy każdej dostawie prawo do pobrania próbki oleju napędowego do 

badania jego jakości w obecności kierowcy Wykonawcy, w ilości do 2 litrów z każdej 

komory. 

22. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca może zostać obciążony kosztami dwóch 

badań laboratoryjnych pobranych próbek w przypadku stwierdzenia właściwej jakości 

dostarczonego produktu. 

23. Wykonawca ponosi koszt badań laboratoryjnych pobranych próbek każdorazowo w 

przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego produktu. 

24. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania pobranej próbki oleju napędowego w terminie 

30 dni od daty jej pobrania. 

25. W razie stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego produktu, Zamawiający może 

żądać według własnego wyboru wymiany dostarczonego oleju napędowego na wolny od 

wad w ciągu 48 godzin albo dokonać zakupu od innego podmiotu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w zdaniu poprzednim nie wyłącza 

dodatkowych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego oraz prawa do naliczania 

przez Zamawiającego kar umownych za przekroczenie terminu pierwszej dostawy, której 

odmówiono odbioru i/lub za przekroczenie terminu na dokonanie wymiany w razie 

skorzystania z tego uprawnienia. 

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego 

wynikające z wad paliwa, gdy ujawni się wada paliwa nie znana Zamawiającemu w chwili 

nabycia paliwa, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody będące 

bezpośrednim następstwem zaistnienia powyższej wady oraz Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę o powyższej szkodzie nie później niż w terminie 10 dni od jej wykrycia. 

 

§ 3 

 

1. Szacunkowe zużycie paliw w okresie 12 miesięcy.: 

a) Olej napędowy – 238 667,65 litrów, 

2. Wskazane zużycie paliwa jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, 

co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie 

trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony 
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Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej (maksymalnie 

50%) ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę 

nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 

Maksymalna wartość umowy netto wynosi ……………………………………………….. 

(słownie:……………………………………………………………………………….…..) 

Maksymalna wartość umowy brutto wynosi …………………………………………….... 

(słownie:…………………………………………………………………………………...) 

3. W cenie, o której mowa w ust. 2, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

1) wszelkie koszty opłat pośrednich, 

2) transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem; 

3) pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek 

VAT. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy paliwa z upustem/marżą* przedstawionym w ofercie złożonej w postępowaniu 

a) olej napędowy  za 1 litr - ………….upustu/marży* od ceny brutto u producenta w dniu 

dokonania zakupu 

2.  Marża/upust pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy. 

3.     Cena przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.  

 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że za dostawę przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

stanowiące iloczyn faktycznie pobranego paliwa i ceny hurtowej w dniu dokonania 

zakupu, po uwzględnieniu zaoferowanego upustu/marży* – zgodnie ze złożoną ofertą.  

       *niewłaściwe skreślić 

2. Każda faktura VAT musi określać wysokość ceny paliwa w dniu sprzedaży (za 1 litr) oraz 

określać wysokość upustu/marży* zaproponowanego w ofercie złożonej w postępowaniu 

oraz ilość zakupionego paliwa. 

        *niewłaściwe skreślić  

3. Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w 

formie przelewów w ciągu 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 
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bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Rozliczanie transakcji następować będzie 2 

razy w miesiącu, od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz od 16 dnia do ostatniego dnia 

każdego miesiąca, fakturami VAT z załączonym wykazem faktycznie dokonanych 

transakcji. Wykonawca po zakończeniu okresu rozliczeniowego wystawi fakturę. 

4. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

5. Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług  (Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) wprowadza mechanizm 

podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur. W 

związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać w umowie dla potrzeb 

rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności 

(split payment). 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie 

każdorazowo rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowymi i ujętym w 

wykazie  podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.), prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku 

zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu 

poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie, co stanowić będzie  o należytym wykonaniu 

Umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru 

rachunku Wykonawcy- wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia  

i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.  

7. Wykonawca nie może przelać jakichkolwiek wierzytelności z tytułu umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do 

naliczania kar umownych. 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10% wartości netto umowy. 

2) za przekroczenie terminu dostawy, o której mowa w §2 ust.11 w wysokości 10% 

wartości netto danej dostawy. 
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3) za przekroczenie terminu pierwszej dostawy, której odmówiono odbioru i/lub za 

przekroczenie terminu na dokonanie wymiany w razie skorzystania z uprawnień o 

których mowa w §2 ust.20 oraz ust.25– w wysokości 10% wartości netto danej 

dostawy. 

4) w sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z wymaganiami 

jakościowymi dla paliw ciekłych, o których mowa §2 ust. 2 Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami badań zgodnie z §2 ust. 23 , a także naliczy karę umowną w 

wysokości 10% wartości netto umowy. 

2. Wykonawca może naliczyć kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości netto umowy, 

pomniejszone o wartość zakupionego paliwa.  

3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy 

zastrzeżona kara umowna nie pokrywa wartości zaistniałej szkody.  

5. Łączna wartość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 30% 

wartości umowy netto określonej w § 3 ust. 2 umowy. 

6. Postanowienia odnośnie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub jej 

rozwiązania. 

7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 

1. Upoważnieni przez Strony umowy przedstawiciele mogą podejmować decyzje tylko w 

zakresie objętym umową i w zgodzie z przepisami prawa. Upoważnieni przedstawiciele 

Stron nie mogą podejmować zobowiązań wykraczających poza zakres umowny ani zmieniać 

postanowień niniejszej umowy.  

2. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia po stronie 

Wykonawcy jest ………………………………….. e-mail do realizacji przedmiotu 

zamówienia ………………..nr tel. do realizacji przedmiotu zamówienia…………... 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia po stronie 

Zamawiającego jest………………………………….. e-mail do realizacji przedmiotu 

zamówienia ………………..nr tel. do realizacji przedmiotu zamówienia………………. 
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§ 8 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

a) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

b) W przypadku 3-krotnej zwłoki w dostawie zamówionego paliwa. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia wynosi co najmniej 30 dni. Do 

skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest uprzednie pisemne wezwanie 

Zamawiającego do zapłaty zaległych należności z wyznaczeniem dodatkowego 14-

dniowego terminu płatności liczonego od daty odebrania wezwania. 

2.  Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.  

3.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 90 dni od powzięcia informacji o 

podstawie uzasadniającej prawo do odstąpienia od umowy.  

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku: 

1) Działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i zapobieżenia uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym 

pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o 

czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

2) Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 

mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które 

podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w 

momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby 

wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia pod warunkiem wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany wysokości stawek podatku VAT. 

5. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Ewentualne spory, które wynikną w związku z wykonywaniem zobowiązań  umownych, 

rozpatrywał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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2. W okresie związania umową strony zobowiązują się wzajemnie informować o  zmianie 

adresu, siedziby oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku niezrealizowania 

zobowiązania wskazanego wyżej, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej 

Umowie uważa się za doręczone. Zmiany te nie będą traktowane jako zmiany umowy i nie 

wymagają formy aneksu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa 

powszechnie obowiązujące. 

 

§ 10 

1. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania tj.  

2. W przypadku wyczerpania się kwoty, o której mowa §3 w ust. 2  Strony uznają, że umowa 

ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, na który została zawarta, bez potrzeby 

składania przez Strony dodatkowych oświadczeń 

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

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA  

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 

UMOWY: 

1. SWZ 

2. Formularz cenowy wykonawcy 

 


