
 
Projekt 

 

UMOWA ZUK.6.2022 

 

zawarta w dniu ………………………….  roku pomiędzy: 

Zakładem Usług Komunalnych w Mszanowie sp. z o.o.   

ul. Parkowa 2 

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Dawida Kołakowskiego 

NIP 8771467846, REGON: 280528623 

zwanych dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………………………………… 

reprezentowanym przez …………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

NIP……………. REGON …………………. 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym, wariant I (art. 275 ust.1 ustawy Pzp), została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i rozładunku oleju 

napędowego do Stacji Paliw w Mszanowie. 

2. Ilość oleju napędowego – ok. 50 tys. litrów. 

3. Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz 

posiada koncesję na obrót paliwami nr …………………………………………. 

5. Olej napędowy musi spełniać parametry opisane Polską Normą PN-EN 590, z 

uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od 

warunków atmosferycznych. 

6. Dane dotyczące ilości oleju określone w ust. 1, są danymi szacunkowymi, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania 

określonego w ust. 1, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie 

ma wpływu, np. warunki atmosferyczne. Wykonawca nie może żądać od 

Zamawiającego zakupu dokładnej ilości oleju opałowego, określonej w ust. 1, ani żądać 

jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu. 

 

§ 2 



Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres 

trwania umowy. 

2. Dostawa towaru następować będzie transportem Wykonawcy – specjalistyczną 

autocysterną zaopatrzoną w urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne 

– instalację pomiarową przenośną  do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną 

ilość wydanego oleju napędowego w warunkach pomiarowych tj. w temperaturze 

rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. 

w sprawie wymagań , którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i 

dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań 

i sprawdzeń  wykonywanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych przyrządów 

pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 1619) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Urządzenia  te 

powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar. 

Przy każdorazowej dostawie dostawca powinien posiadać aktualne świadectwo legalizacji 

urządzeń pomiarowych w samochodzie dostawczym.  

3. Dostawa oleju odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne pod nr ………………, 

potwierdzone faksem/e-mailem na nr/adres ………………. przez wyznaczoną osobę, w 

ciągu …. dni od zgłoszenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. 

W przypadku, gdy termin dostawy wypada na dzień wolny od pracy Wykonawca 

dostarczy olej napędowy w najbliższym dniu pracującym. 

4. W nagłych przypadkach korekta zamówienia dokonywana będzie telefonicznie. 

5. W imieniu Zamawiającego zgłoszeń zapotrzebowania na dostawy dokonywać będzie 

Dawid Kołakowski lub inny upoważniony pracownik ZUK. 

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 5 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony i 

nie wymaga formy aneksu do umowy. 

7. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia 

towaru, dokonane przez Zamawiającego lub upoważnionego przez Zamawiającego 

pracownika. 

8. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru 

na wolny od wad. 

9. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości lub równoważny dokument 

potwierdzające, ze dostarczony olej napędowy spełnia parametry określone w § 1 ust. 3.  

10. W przypadku dostarczenia oleju napędowego bez dokumentu, o którym mowa w pkt. 9 

lub towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z 

tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia. 

11. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju napędowego Zamawiający 

powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane 

zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy, w celu poddania ich badaniom w 

niezależnym laboratorium badawczym. 



12. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co 

do jakości oleju napędowego, Wykonawca dostarczy olej napędowy o właściwych 

parametrach technicznych w ilości, która zostanie zakwestionowana. Dodatkowo 

Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii 

urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej napędowy, niespełniający 

wymogów jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.  

13. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw). 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapewnia upust w cenie za 1 litr oleju napędowego w wysokości 

………….. zł netto (słownie: …………………………. /100) 

2. Wskaźnik marży, o którym mowa w ust. 1 jest wartością stałą i niezmienną przez cały 

okres trwania umowy. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie dostaw będących przedmiotem zamówienia Zamawiający zobowiązuje 

się wypłacić Wykonawcy wstępnie wynagrodzenie w wysokości ………………… zł 

brutto (słownie złotych:  ……………………………………………………..). 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie iloczynu ilości 

faktycznie dostarczonego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15o C w 

tysiącach litrów, ceny netto producenta za 1 litr oleju napędowego, którego Wykonawca 

olej napędowy oferuje i stałego wskaźnika marży podanego w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca za dokonane dostawy częściowe wystawi Zamawiającemu odrębną fakturę 

VAT płatną przelewem w terminie ……. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Wysokość podwyżki cen 1 litra oleju napędowego nie może być wyższa od podwyżki cen 

u producenta przy utrzymaniu stałej marży i rabatu na dostawie w wysokości określonej 

w złożonej ofercie. 

5. Cena 1 litra oleju napędowego obejmuje wszelkie zobowiązania niezbędne do realizacji 

zamówienia.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie za faktycznie wykonaną dostawę na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę.  

7. Faktura VAT wystawiana będzie po każdej dostawie. 

8. Należności będą regulowane przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 

9. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca naliczy podatek 

VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.  

 

 

§ 6 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

zamówienia, zgodnie z warunkami bhp i p.poz. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady fizyczne lub 

prawne przedmiotu dostawy z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 



3. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie niezbędny sprzęt do realizacji dostaw. 

4. Wykonawca zapewnia sprzęt spełniający wymagania norm technicznych oraz 

umożliwiający wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia przy użyciu sprzętu, który 

posiada aktualne badania stanu technicznego oraz aktualne ubezpieczenie OC i NW. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem 

uprawnienia do wykonywania zleconych dostaw. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych 

wynikających z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z przedmiotem umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. 

9. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w 

zakresie dostaw objętych umową obciążają Wykonawcę. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zgodnie z ofertą zleca/nie zleca następującą część zamówienia 

podwykonawcom ........... . 

2. W sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie wykonuje przedmiot umowy nie stosuje się 

pozostałych zapisów zawartych w ust. 3, 4 i 5. 

3. Zlecenie wykonania części dostaw podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostaw. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. 

4. Do zawarcia umowy o wykonywanie dostaw przez Wykonawcę z podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.  

 

§ 9 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, naliczane 

według następujących zasad: 

1. W przypadku stwierdzenie niższej wartości opałowej oleju, Wykonawca dokona wymiany 

oleju na zgodny z parametrami określonymi w § 1 ust. 3  na swój koszt w ciągu 12 godzin 

i zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20 % wartości tej dostawy. 

2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie oleju – w wysokości 1,5 % wartości 

towaru nie dostarczonego w terminie, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad 

lub zwłoki w realizacji uprawnień z rękojmi oraz gwarancji – w wysokości 1,5 % 

wartości towaru brutto, 



3) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % łącznej wartości brutto 

przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości 

brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego – z wyłączeniem przypadków określonych w art. 

145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem  formy pisemnej pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru jest dopuszczalna tylko w przypadku  

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych). 

3) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, 

4) Zmiana obowiązującej stawki VAT, w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT 

strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość stawki 

VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w umowie z tym, że koszty 

wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca.  

5) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych w treści umowy. 

6) Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których 

strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności. 

7) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony, 

3. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu 

cywilnego, odstąpienie od umowy i naliczenie kar umownych za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy: 

1) Wykonawca dwukrotnie nie wywiąże się z prawidłowej dostawy pod względem 

ilościowym lub jakościowym, 

2) Wykonawca dostarczy dwukrotnie towar wskazany na zamówieniu w terminie 

dłuższym niż określony w § 3 ust. 3, 



4. W przypadku zbycia przez Zamawiającego nieruchomości lub zmiany systemu 

ogrzewania dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamówienia w części dotyczącej tej 

nieruchomości, bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy za niezrealizowaną cześć 

dostawy w stosunku do ilości określonych dla tej części zamówienia.  

5. Czynność odstąpienia od umowy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, winna nastąpić 

w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadnionych 

realizację tego uprawnienia. 

 

 § 11 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) śmierci, likwidacji bądź upadłości Wykonawcy, 

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu dostawy częściowej przekroczy 7 dni kalendarzowych, 

4) trzykrotnej nieprawidłowej, lub niepełnej, lub nieterminowej lub wadliwej realizacji 

złożonego zamówienia, 

5) dwukrotnego opóźnienia w realizacji złożonej reklamacji, 

6) zmiany ceny niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

7) posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami 

niezbędnymi do zawarcia umowy, 

8) stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy nie spełnia parametrów 

jakościowych określonych w § 1 ust. 3 umowy. 

2. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie ceny należnej mu z tytułu wykonania części umowy. 

  

§ 12 

1. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych:  

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w 

Mszanowie Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu, ul. Parkowa 2, 13-300 

Nowe Miasto Lubawskie (dalej: Administrator). Kontakt: tel. 56 47 424 47, e-mail: 

zuk@zuk-mszanowo.pl. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy 

pod adresem email: iodo@ zuk-mszanowo.pl 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty;  

b) wykonania przez Zamawiającego spoczywających na nim obowiązków 

wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w 

mailto:zuk@zuk-mszanowo.pl


szczególności obowiązku przechowywania dokumentów zawierających dane 

osobowe ww. Wykonawców przez okres wymagany prawem;  

c) w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i 

z którym Zamawiający zawrze umowę również w celach:  

− wykonania zawartej z Wykonawcą umowy,  

− wykonania przez Zamawiającego spoczywającego na nim jako na jednostce 

sektora finansów publicznych obowiązku ustalenia, czy wszystkie roszczenia 

Zamawiającego wynikające z zawartej umowy zostały zaspokojone a w razie 

ich niezaspokojenia również w celu dochodzenia niezaspokojonych roszczeń 

wynikających z zawartej umowy. 

4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

1) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  

2) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze; 

5) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej i informatycznej Urzędu Gminy. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania przez 

Administratora dokumentacji w przedmiotowej sprawie w zakładowym archiwum 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. (rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych), 

8) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.  

9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia postępowania mającego 

na celu wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 

Gminą Nowe Miasto Lubawskie. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu 

13) W przypadku niepodania danych, Pani/Pana udział w postępowaniu prowadzonym w 

celu wyboru Wykonawcy będzie niemożliwy. 

 

 

 



§  13 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego.  

 

§  14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy.  

 

     ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA: 

 

 

 


