
Załącznik nr 7do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ...................................... 2019r. w Biskupcu pomiędzy:

„ZDU – Komunalka Sp. z o. o.”, ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec, NIP  877 147 

66 50, reprezentowanym przez: 

1) Leszka Zapolskiego –Prezesa Zarządu

a 

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

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

reprezentowaną przez

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

§ 1

Przedmiot umowy

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji 

zamówienie pn. 

Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do „ZDU –

Komunalka Sp. z o. o.”

2.Dostawa będzie realizowana zgodnie z założeniami określonymi SIWZ oraz ofertą. 

3.Dostawca będzie dostarczał olej napędowy do siedziby  Zamawiającego ( zbiornik )  w

Biskupcu przy ul. Wybudowanie 18, w ciągu maksymalnie 72 godzin od chwili 

otrzymania zapotrzebowania od Zamawiającego w ilości 2500 - 3500 litrów (dostawy 

jednorazowe autocysterną), około raz w miesiącu, w dni robocze (od poniedziałku do 

piątku) w godz. od 7:00 do 14:00. Zamówienie w danym dniu będzie dokonywane 

najpóźniej do godz. 11:00.



4.Ilości podane w SIWZ są ilościami szacunkowymi do zakupu w okresie  od dnia 

01.01.2020 do 31.12.2020r.  Rzeczywista wielkość ww. dostaw określona zostanie na 

podstawie wystawionych zleceń wynikających z potrzeb Zamawiającego. 

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty ilości kupowanego oleju napędowego 

„in minus” względem ilości określonych w SIWZ. Zamawiający zapłaci dostawcy za 

rzeczywistą ilość dostarczonego oleju napędowego.

6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki i zajścia przy 

realizacji dostawy. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności 

cywilnej od poniesienia ewentualnych szkód (polisa w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności). 

7.Dostawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać świadectwo jakości oleju 

napędowego, które będzie wystawione przez producenta lub dowolne, niezależne, 

akredytowane laboratorium dla każdej jednorazowej dostawy oleju napędowego. 

8.Dostawca będzie dostarczał paliwo o parametrach odpowiednich do pory roku.

9.Wielkości i terminy dostaw będą rejestrowane przez Zamawiającego oraz 

potwierdzone przez Dostawcę .

§ 2

Wartość przedmiotu umowy

1.Cena jednostkowa netto za olej napędowy oparta będzie na formule określonej w 

SIWZ.

2.Cena jednostkowa netto oleju napędowego zawiera wszystkie koszty związane z 

dostawą do punktów odbioru wyznaczonych przez Zamawiającego. 

3.Cena brutto rozumiana jest jako cena netto wraz z podatkiem VAT w wysokości 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

4.Cena będzie zmienna, ustalana dla każdej dostawy odrębnie, oparta o ceny z dnia 

dostawy: Grupy LOTOS i PKN ORLEN (średnia arytmetyczna) oraz stały opust 

obniżenia ceny,  

5.Szacunkowa wartość zamówienia wg cen z dnia ...............………………...wynosi 

netto ................................. PLN+ VAT w kwocie .............................., co daje wartość 

brutto ..................................... Zł,-( słownie: ............................................………….)



§ 3

Forma i termin płatności

1.Podstawą zapłaty za dostarczony olej napędowy będzie faktura VAT wystawiona na 

Zamawiającego. 

2.Termin płatności za dostarczony olej napędowy strony ustalają na 14dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury.

3.Płatności dokonywane będą na konto Dostawcy wskazane na fakturze VAT.

 4.Koszty obsługi bankowej powstałe w Banku Zamawiającego obciążają 

Zamawiającego, koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego 

obciążają Dostawcę. 

5.Wierzytelności wynikające z faktur wystawionych przez Dostawcę nie mogą być 

przedmiotem obrotu (sprzedaż, cesja, potrącenie) bez zgody Zamawiającego. 

§ 4

Postępowanie reklamacyjne

1.Zamawiający po stwierdzeniu dostawy oleju napędowego nie posiadającego 

umówionych i obowiązujących parametrów, powiadomi niezwłocznie Dostawcę faksem 

lub e-mailem o wystąpieniu wad. Reklamacja zgłoszona faksem lub e-mailem musi 

zostać potwierdzona pisemniew ciągu trzech dni kalendarzowych od przekazania jej 

faksem lub e-mailem. Dniem zgłoszenia reklamacji będzie dzień wysłania faksu lub e-

maila. 

2.Reklamacja zgłoszona na piśmie powinna zawierać : 

a)oznaczenie dostawy, 

b)wskazanie dowodu dostawy, 

c)dokładny opis wady. 

3.W przypadku reklamacji ilościowej do reklamacji dołącza się kserokopię protokołu 

przyjęcia dostawy ze wskazaniem braku podpisanego przez kierowcę pojazdu 

dostarczającego paliwo zaś w przypadku wad jakościowych kserokopie wyniku badań 

laboratoryjnych.

4.Dostawca ma obowiązek załatwienia reklamacji najpóźniej w terminie 7 dni od jej 

zgłoszenia. Brak zajęcia stanowiska w sprawie załatwienia reklamacji strony przyjmują 

jako uznanie przez Dostawcę zasadności wniesionej reklamacji. 



5.W przypadku wystąpienia wad ilościowych w dostawie i uznaniu reklamacji przez 

Dostawcę Zamawiający odmówi zapłaty za brakującą ilość, zaś Dostawca wystawi 

stosowną fakturę korygującą.

6.W przypadku zgłoszenia w reklamacji wad jakościowych Dostawca może żądać 

wykonania badań kontrolnych. W tym celu Zamawiający udostępni do badań próbkę 

pobraną z reklamowanej dostawy. 

7.W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji wszystkie koszty związane z jej 

załatwieniem obciążają Dostawcę. 

8.W przypadku uznania zasadności reklamacji jakościowej Dostawca dokona wymiany 

reklamowanego oleju napędowego w całości na olej o prawidłowych parametrach w 

terminie zapewniającym bezawaryjną eksploatację taboru samochodowego 

Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia 

reklamacji.

9.W przypadku wystąpienia u Zamawiającego szkody w wyniku zużywania przez 

pojazdy oleju napędowego posiadającego wady Dostawca zobowiązuje się naprawić 

wszelkie szkody i koszty z tego wynikłe. 

§ 5

Skutki niewłaściwego wykonania umowy

1.W przypadku opóźnienia w terminowym dostarczeniu zamówionego oleju 

napędowego Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości

dostawy  brutto w opóźnieniuza każdy dzień kalendarzowy opóźnieniapo dniu żądanej 

dostawy. 

2.Wprzypadku opóźnieniaw terminowym załatwieniu reklamacji Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnieniaw załatwieniu reklamacji liczoną od wartości reklamowanej dostawy. 

3.Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, 

jeżeli: a)dostawca nie zachowa ciągłości w dostawach paliwa rażąco naruszając ustalone

terminy z wyłączeniem sytuacji opisanej w paragrafie 3 ust. 7 umowy, b)dwie kolejne 

dostawy będą dotknięte wadami jakościowymi, którezostaną potwierdzone badaniami 

laboratoryjnymi. 



4.Dostawca ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, jeżeli: 

Zamawiający zalega w zapłacie ponad 30 dni.

5.W przypadku rozwiązania umowy z winy jednej ze stron, strona winna rozwiązania 

umowy zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto pozostałej do realizacji 

dostawy oleju napędowego. 

6.Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez jedną ze stron szkody ma ona prawo

dochodzenia naprawienia szkody przekraczającego otrzymane kary umowne na 

zasadach ogólnych. 

7.Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania

w przypadku określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

§6

Nadzór nad wykonaniem dostaw

Ze strony Zamawiającego pełni:p.……………………………….tel……………………..

Ze strony Dostawcy pełni p. .........................................……... tel..........................……….

§ 7

Rozstrzyganie sporów

1.Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z 

realizacji niniejszej umowy. 

2.W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej 

umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8

Inne ustalenia

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Formularz ofertowy Dostawcy - załącznik nr 1

- SIWZ-załącznik nr 2

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz innych ustaw szczególnych dotyczących

przedmiotu zamówienia. 

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 



4.Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

  

           ZAMAWIAJĄCY:                                             DOSTAWCA: 


