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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

I S T O T N E   P O S T A N O W I E N I A   U M O W Y 
N R   Z P – P G O / 0 5 / 2 0 2 0 

 

zawarta w dniu ………….…… w Siedliskach k/Ełku,  
pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY" Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289055, NIP: 8481791107, 
Regon: 280239333, Kapitał zakładowy: 31 506 000,00 PLN, Numer rejestrowy w ramach BDO (Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): 000034346, w imieniu którego 
działa: 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a 
…………………………………………………………………………….………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o treści następującej: 
 

§ 1.  
TRYB ZAWARCIA UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  
z dnia ……….r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

 
§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa oleju napędowego do silników diesla i dodatku do paliwa  

na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres  
24 miesięcy”. 

2. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia wynosi: 480.000 litrów oleju napędowego i 5.800 litrów 
dodatku do paliwa w ramach zamówienia podstawowego oraz ewentualnie poszerzenie 
zamówienia o: 48.000 litrów oleju napędowego i 580 litrów dodatku do paliwa w ramach 10% 
prawa opcji (o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy PZP) – zakres fakultatywny tj. uprawnienie 
Zamawiającego do rozszerzenia zamówienia podstawowego o wskazany zakres w przypadku 
zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 24 miesięcy. 

3. Zamawiający w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może, ale nie musi skorzystać z prawa 
opcji. Realizacja dostaw z prawa opcji nastąpi na wniosek Zamawiającego po przekroczeniu 
szacunkowej ilości oleju napędowego oraz dodatku do paliwa z zamówienia podstawowego.  
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie z tego tytułu. 

4. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż podane ilości szacunkowe przedmiotu zamówienia w ramach 
zamówienia podstawowego dla paliwa oraz dodatku do paliwa są wielkościami prognozowanymi  
i w zależności od potrzeb Zamawiającego mogą ulec również zmniejszeniu maksymalnie do -25%. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia zużycia przez 
Zamawiającego szacunkowej ilość przedmiotu zamówienia.  

5. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy oleju napędowego  
do silników diesla oraz dodatku do paliwa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych  
w Siedliskach k/Ełku (Siedliska 77, 19-300 Ełk). 

6. Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) zmienionym Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 727) oraz wymogi określone w normie  
PN-EN 590+A1:2017-06/ Ap1. 
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7. Przez dodatek do paliwa Zamawiający rozumie: płyn - wodny roztwór mocznika stosowany  
do redukcji tlenków azotu w spalinach samochodów z silnikami Diesla, celem redukcji emisji 
zanieczyszczeń. 

8. Charakterystyka płynu (dodatku do paliwa) - wymagania Zamawiającego: 
1) postać – klarowna ciecz, 
2) barwa – bez barwy (przeźroczysty) lub lekko żółta, 
3) gęstość – 1087,0-1093,0 kg/m³, 
4) zawartość mocznika – 31,8 – 33,2%, 
5) wyprodukowany zgodnie z normą ISO 22241-1-2-3-4. 

9. Wraz z każdą zakupioną partią dodatku do paliwa Wykonawca dostarczy świadectwo 
potwierdzające spełnienie przez niego wymagań jakościowych Zamawiającego, określonych  
w ustępie powyższym.  

10. Miejscem dostawy oleju napędowego i dodatku do paliwa będzie Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ełcki, 
gmina Ełk. 

11. Wykonawca w przypadku posiadania stacji paliw na terenie Miasta Ełku zapewni Zamawiającemu 
możliwość tankowania w ramach niniejszego zamówienia na tych stacjach paliw dla dwóch 
samochodów osobowych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami  
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na takich samych zasadach i warunkach jak określone przy dostawach 
oleju napędowego do Zakładu.   

12. Każda jednorazowa dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w przedziale od 3.000  
do 5.000 litrów, oraz dodatku do paliwa w ilości do 250 litrów w zależności od bieżącego 
zapotrzebowania Zamawiającego.  

13. Zmawiający zastrzega możliwość odrębnego realizowania dostaw oleju napędowego i dostaw 
dodatku do paliwa. 

14. W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał 
Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia. 

15. Zamówienia jednostkowe będą składane mailowo: ..................................................... lub faxem na 
nr ………………………... lub telefonicznie pod numerem ……………………………….  

16. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku potwierdzić otrzymanie zamówienia 
jednostkowego faksem na numer (87) 610 20 60 w ciągu trzech godzin od momentu otrzymania 
przez niego zamówienia jednostkowego. 

17. Dostawy oleju napędowego oraz dodatku do paliwa odbywać się będą na koszt, ryzyko                            
i transportem Wykonawcy. 

18. Dostarczona przez Wykonawcę zamawiana ilość oleju napędowego winna być zgodna ze 
wskaźnikami licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie. 

19. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczony przedmiot umowy na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

20. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem przedmiotu 
umowy. 

21. Wraz z każdą zakupioną partią oleju Wykonawca dostarczy dokument wydania, świadectwo 
jakości oleju oraz komunikat cenowy Producentów ze strony internetowej www.paliwa.pl aktualny 
na dzień dostawy. 

22. W imieniu Zamawiającego odbioru zamówionej partii oleju, będzie dokonywał upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego. 

23. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się w ciągu maksymalnie 2 dni od momentu złożenia 
zamówienia telefonicznie bądź pisemnie przez Zamawiającego (bez wliczania sobót, niedziel oraz 
świąt). 

24. Realizacja dostaw przedmiotu umowy będzie odbywać się sukcesywnie stosownie do potrzeb 
Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00. 

25. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………………………….. 
26. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………. 

 
§ 3. 

OŚWIADCZENIA 
1.  Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, nr: ………………………..…………………….., 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
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2.  W przypadku gdy termin ważności dokumentu, o których mowa w § 3. ust. 1. niniejszej umowy, 
kończy się w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przedstawienia Zamawiającemu ważnego dokumentu, umożliwiającego realizację przedmiotu 
umowy zgodnie z przepisami prawa. 

3.  Oferowany olej napędowy produkowany jest przez: …...….…………………………… i nosi nazwę: 
……………………………  

4.  Oferowany dodatek do paliwa produkowany jest przez: …...….…………………………… i nosi 
nazwę: ……………………………  

5.  Wykonawca oświadcza, iż podani Producenci nie będą zmienieni w trakcie obowiązywania umowy. 
 

§ 4. 
WARTOŚĆ UMOWY I ZASADY ROZLICZEŃ 

1.  Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości: 
1) wynagrodzenie netto: …………………... zł, (słownie: …..………………………………………….) 

plus należny podatek VAT ……….% i ……%, w wysokości: …….…………………………..… zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………….......), 

2) wynagrodzenie brutto: .…………………….…………..…. zł (słownie: ……………………………). 
2.  Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest suma 

ceny brutto oleju napędowego i dodatku do paliwa, określona na podstawie: 
1) iloczynu ilości (litrów) dostarczanego oleju napędowego w danej dostawie oraz ceny netto za 

litr dostarczanego oleju napędowego w dniu dostawy, policzonej wg poniższego wzoru: 
Cjl = (ChO + ChL) / 1000 / 2 * W 
gdzie: 
 Cjl – cena netto za litr dostarczanego oleju napędowego w dniu dostawy 
 ChO – cena hurtowa netto za 1000 litrów oleju napędowego oferowana przez firmę 

ORLEN podana w dniu dostawy na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych: 
http://www.paliwa.pl 

 ChL - cena hurtowa netto za 1000 litrów oleju napędowego oferowana przez firmę 
LOTOS podana w dniu dostawy na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych: 
www.paliwa.pl 

 W – współczynnik korygujący w wielkości ………... 
plus 

2) iloczynu ilości (litrów) dostarczonego dodatku do paliwa w danej dostawie oraz ceny netto 
jednego litra dostarczonego dodatku do paliwa wskazanej w ofercie w kwocie: 
……………………. 

3.  Zadeklarowany przez Wykonawcę współczynnik korygujący dla oleju napędowego oraz cena 
jednostkowa netto za 1 litr dodatku do paliwa są wartościami stałymi i niezmiennymi przez cały 
okres obowiązywania umowy.   

4.  Wynagrodzenie naliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu należy 
każdorazowo powiększyć o  podatek VAT. 

5.  Wartość podana w § 4. ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie opłaty, składki i podatki obowiązujące  
na terenie Polski i poza jej granicami, w tym koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy. 

6.  Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy następować będzie w oparciu o faktyczną dostawę 
jednostkową na podstawie protokołu odbioru. 

7.  W przypadku tankowań na stacjach paliw Wykonawcy, samochodów osobowych Zamawiającego, 
rozliczenie będzie dokonywane na podstawie faktury, wystawionej w ostatnim dniu roboczym 
każdego miesiąca, w którym odbyło się tankowanie, na podstawie dokumentów wydania  
(tzw. WZ) wystawionych każdorazowo przy dokonanym tankowaniu. Dokument wydania 
wystawiany będzie przy zastosowaniu zasad rozliczeń opisanych w § 4. ust. 2. pkt 1) oraz będzie 
zawierał komunikat cenowy Producentów ze strony internetowej www.paliwa.pl aktualny na dzień 
tankowania. 

8.  Ewentualne braki Wykonawca uzupełni nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu ich 
stwierdzenia. 

9.  Termin płatności faktury wynosi odpowiednio: … dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT 
za daną dostawę wraz z podpisanym protokołem odbioru danej dostawy oraz wydrukiem 
kompletnego zgłoszenia przewozu dla przewoźnika i odbiorcy towaru, bądź też w przypadku 
tankowań samochodów osobowych …. dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany 
miesiąc w którym dokonywane były tankowania na stacjach paliw Wykonawcy. Zamawiający 
zastrzega, iż termin płatności faktury nie może być krótszy niż wskazany w ofercie,  
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a w przypadku nie wskazania terminu w ofercie termin płatności faktury nie może być krótszy niż 
14 dni. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za daną dostawę nie później niż 7-go 
dnia od daty odbioru przedmiotu umowy. 

11.  Stwierdzenie braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu dostawy jednostkowej 
wstrzymuje zapłatę z tytułu takiej dostawy do czasu uzupełnienia braku ilości lub wymiany 
wadliwego przedmiotu dostawy. 

12.  Należności za dostarczony przedmiot umowy do Zamawiającego regulowane będą na 
podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

13.  Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
kwotą płatności. 

14.  Należność będzie płatna przelewem, wyłącznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy  
z Białej Listy Podatników VAT, metodą podzielonej płatności (konto bankowe zgłoszone  
w wykazie KAS). Wskazanie do zapłaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Białej Liście 
Podatników VAT, uniemożliwi przekazanie płatności. W takiej sytuacji termin, wskazany  
w § 4 ust. 9 niniejszej umowy, biegnie od daty dostarczenia właściwego numeru rachunku 
bankowego. 

15.  Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
16.  Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
17.  Dostarczany przedmiot umowy w tym ilość oleju napędowego fakturowana będzie  

w temperaturze referencyjnej 15°C i potwierdzony będzie każdorazowo „Protokołem odbioru 
jednostkowej dostawy” wraz z komunikatem potwierdzającym zgłoszenie przewozu i nadanie 
numeru referencyjnego. 

 

§ 5. 
OBOWIĄZKI STRON  

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczanie przedmiotu umowy zgodnego z treścią umowy. 
2.  Przekazanie zamówionej partii przedmiotu umowy do miejsca dostawy na własny koszt w oparciu o 

protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
3.  Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie transportu, 

dystrybucji i napełniania zbiorników z paliwem. 
4.  Na potwierdzenie spełnienia na dostarczony olej wymaganych parametrów, do każdej dostawy 

każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości potwierdzające 
wymagane parametry jakościowe oleju, wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy przedmiotu umowy specjalistycznym pojazdem 
transportowym Wykonawcy wyposażonym w zalegalizowany układ do pomiaru oleju napędowego. 
Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o 
numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy przy dysponowaniu osobami 
posiadającymi niezbędne uprawnienia, w tym uprawnienia ADR do przewozu materiałów 
niebezpiecznych. 

7.  Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany jest przestrzegać regulaminów obowiązujących 
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku. 

8.  Dostawca odpowiada w szczególności za rodzaj, jakość, ilość dostarczanego oleju napędowego  
i dodatku do paliwa, a przede wszystkim za to, aby dostarczany olej napędowy spełniał wszystkie 
wymagania norm europejskich, dotyczące zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem siarki 
oraz za to, że posiada on wymagane atesty. 

9.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na osobach oraz mieniu 
Zamawiającego lub osobach trzecich w związku z dostawą oleju. 

10.  Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia, 
zgodnie z warunkami BHP i P.POŻ. 

11.  Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie niezbędny sprzęt do realizacji dostaw. 
12.  Wykonawca zobowiązany jest do przewozu towaru, w tym każdorazowo przesyłania jego 

zgłoszenia do tzw. „rejestru zgłoszeń”, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zgodnie z wszystkimi wytycznymi określonymi w Ustawie z dnia 9 marca 2017 r.  
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 859) i rozporządzeniami wykonawczymi do niniejszej ustawy. 

13.  Zamawiający jako podmiot odbierający zobowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia 
przewozu  
o informację o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu 
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dostarczenia towaru zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi. 

 

§ 6. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU JAKOŚCI DOSTAW 

1.  W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju napędowego, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju  
i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium.  

2.  W przypadku stwierdzenia, że dostarczony olej napędowy nie spełnia wymaganych parametrów, 
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonać jego wymiany na nowy, zgodny  
z oczekiwaniami Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej wiadomości zgodnie  
z zapisami § 5. ust. 12. i 13. niniejszej umowy. 

3.  Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub 
kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej, niespełniający wymagań jakościowych, spowoduje 
ich uszkodzenie lub zniszczenie.  

4.  Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw). 
5.  W przypadku dostarczenia oleju napędowego bez dokumentu w postaci świadectwa jakości oraz 

komunikatu cenowego Producentów ze strony internetowej www.paliwa.pl na dzień dostawy, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody 
powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej 
wiedzy i doświadczenia. 

 
§ 7. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY - ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: czas określony tj. od dnia rozpoczęcia realizacji umowy 

przez okres 24 miesięcy lub od dnia rozpoczęcia realizacji umowy do dnia wyczerpania ogólnej 
wartości umowy (w zależności, który warunek ziści się jako pierwszy). Realizacja umowy 
rozpocznie się z dniem rozpoczęcia dostaw, z zastrzeżeniem iż rozpoczęcie dostaw nastąpi na 
pisemny wniosek Zamawiającego zgłoszony do Wykonawcy nie później niż do dnia 13.11.2020 r. 

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, 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 takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
1) utracił koncesję, 
2) popada w stan likwidacji lub grozi mu stan upadłości, 
3) ze swojej winy nie wywiązał się z terminowej realizacji minimum dwóch dostaw, 
4) nie przestrzega uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej, organizacji ruchu oraz czasu pracy obowiązujących na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów, 

5) jeżeli jednorazowe opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 10 dni, 
6) dostarczył niespełniający wymagań jakościowych przedmiot umowy i nie dokonał jego 

wymiany na spełniający wymagania w ciągu 24 godzin, 
7) narusza obowiązki opisane w umowie. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8. 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za wady, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn nienależących do Zamawiającego, w wysokości  
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10% umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 4. ust. 1. pkt 2) 
umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% umownego 
wynagrodzenia brutto, poza okolicznościami o których mowa w § 7 ust. 2. niniejszej umowy  
oraz w art. 145 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności 
uzyskania zgody Wykonawcy.  

5. W przypadku nie dostarczenia zamówionego w zamówieniu jednostkowym przedmiotu umowy  
w ciągu maksymalnie 2 dni, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości brutto 
niedostarczonej w terminie pojedynczej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
Jednocześnie w przypadku, gdy wiadome jest, że Wykonawca opóźni się w dostawie przedmiotu 
zamówienia jednostkowego, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu interwencyjnego  
u innego Dostawy. Każdorazowo kosztem zakupu interwencyjnego zostanie obciążony 
Wykonawca niniejszej umowy. 

6. Jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy 10 dni Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określony  
w § 4. ust. 1. pkt 2) umowy, oraz zastosowanie będą miały zapisy § 7. ust. 3. pkt 5) niniejszej 
umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiotu umowy nie spełnia wymagań jakościowych, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie 
spełniającej wymagań dostawy jednostkowej. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku wymiany przedmiot umowy na wolny od wad w ciągu 24 godzin. 

8. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia  
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

9. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

10. Zapis ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy w szczególności sytuacji, w której użycie wadliwego 
oleju napędowego dostarczonego przez Wykonawcę spowoduje uszkodzenie maszyn, wówczas 
obowiązek naprawienia szkody opisany w ust. 9 obejmuje straty oraz utracone korzyści 
Zamawiającego. 

 
§ 9. 

PODWYKONAWSTWO 
1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części dostawy Podwykonawcy pod warunkiem,  
że posiada on kwalifikacje do ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
w zakresie przedmiotu umowy. 

2.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje Podwykonawcy. 

3.  Wykonanie dostaw przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  

4.  Wykonawca odpowiada ze działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne. 
5.  Z uwagi na wykonywanie zamówienia w miejscu podlegającemu bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są 
już znane, Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie dostaw. 

6.  Wykonawca jest zobowiązany zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  
o których mowa w ustępie powyżej, w trakcie realizacji umowy, a także przekazywania informacji 
na temat nowego Podwykonawcy, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
dostaw. 

7.  Wykonawca informuje, iż zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy  
w zakresie: ……………………………………............. dla firm/-y: ……………………………………… 

8.  Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
1) powierzyć wykonanie części dostaw Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom; 
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 
3) zrezygnować z podwykonawstwa; 
4) zmienić Podwykonawcę.  
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§ 10. 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie zgodnie z art. 144 Ustawy  
z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w następujących okolicznościach: 

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany: 
a) obowiązującej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie 

zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku 
VAT; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2177 z późn. zm.) – jeżeli 
Wykonawca zatrudnia przy realizacji zamówienia osoby pobierające minimalne 
wynagrodzenie za pracę, zmiana nastąpi proporcjonalnie do zwiększenia kosztów 
związanych z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy uwzględnieniu 
nakładu pracy na realizację zamówienia przez osoby pobierające to wynagrodzenie,  
przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania Zamawiającemu wysokości 
tych kosztów; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli 
Wykonawca zatrudnia przy realizacji zamówienia osoby których powyższe zmiany 
dotyczą, zmiana nastąpi proporcjonalnie do zmiany kosztów wynikających ze zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
przy uwzględnieniu nakładu pracy na realizację zamówienia przez osoby których  
ta zmiana dotyczy, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania 
Zamawiającemu wysokości tych kosztów; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) – jeżeli Wykonawca zatrudnia przy realizacji 
zamówienia osoby których powyższe zmiany dotyczą; 

2) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia w przypadku: 
a) wstrzymania realizacji dostaw ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia  

w momencie zawierania umowy; 
b) zawieszenia realizacji umowy w obliczu zagrożeń jakie mogą wynikać z epidemii. Czas 

realizacji umowy może zostać w takim przypadku przedłużony o czas zawieszenia. 
3) w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub w zakresie terminu realizacji umowy, 

spowodowanych zaistnieniem okoliczności wynikających z epidemii, pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę ścisłego związku pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości 
wykonania przedmiotu umowy lub przeszkodą w jej realizacji. W takiej sytuacji Zamawiający 
dopuszcza zmiany po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku wraz z analizą, 
opartą na dowodach, z której wynikać będzie bezpośredni wpływ tych okoliczności na 
wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub na termin realizacji 
umowy (np. wykonanie zobowiązania zostało uniemożliwione przyczyną niezależną od 
Wykonawcy oraz wykazanie, że została zachowana należyta staranność w podejmowaniu 
działań mających na celu wykonanie zobowiązania np. zamówienia z innego alternatywnego 
źródła). Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla przedłożonego przez Wykonawcę 
wniosku zostanie dokonana zmiana. 

2. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest 
zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, o których mowa w § 10. ust. 1. pkt 1) lit. a)-d) 
niniejszej umowy tylko wtedy gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza waloryzację po przedstawieniu przez 
Wykonawcę pisemnego wniosku wraz z analizą z której wynikać będzie bezpośredni wpływ tych 
zmian na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego dla przedłożonego przez Wykonawcę wniosku, zostanie dokonana 
waloryzacja, z okresem obowiązywania od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian  
o których mowa w § 10. ust. 1. pkt 1)  lit. a)-d) niniejszej umowy.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty  
w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
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mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
 

§ 11. 
UBEZPIECZENIA WYKONAWCY 

1.  Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej (ubezpieczenie OC) na sumę gwarancyjną co najmniej 
1.500.000,00 złotych. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz  
nie zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy. 

3.  W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w czasie obowiązywania niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kserokopię, potwierdzoną  
za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia 
OC, na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej 3 dni przed końcem 
obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC. 

 
§ 12. 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW 
1.  Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum  

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy. 
2.  Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania umowy. 
3.  Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum  
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

 
§ 13. 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  

oraz personel posiadający zdolności oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym  
do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę wymaganą do realizacji dostaw będących 
przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że …………………………………………. (podmiot trzeci), na zasoby 
którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie 
ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy  
i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności 
będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie 
przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ……………………………….. (podmiot 
trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

4. Dokument potwierdzający zobowiązanie …………………………..…. (podmiot trzeci) do solidarnej 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów 
finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość 
zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia, Wykonawca dołączy do umowy. 

 

§ 14. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia brutto, co stanowi kwotę ……………..…… zł  
w formie ……………………………..….…………………………...  

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3.  Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4.  Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy. 
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6.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej 
przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

 

§ 15. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawa  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niewykonania umowy, jest  
sąd gospodarczy właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  
dla każdej strony umowy.  
 

 

              ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 
……..……………………………………                                                  ……………..……….……………… 
 
Integralną częścią umowy jest Kserokopia Formularza Ofertowego Wykonawcy  
 
 


