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 WZÓR UMOWY Nr  …..…..   z dnia ….….….. roku 
Zawarta w Gubinie, pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  Spółka  z o.o.  
66-620 Gubin  ul. Śląska 36   
tel.  68 455 82 82,  faks   68 455 82 65 
wpisanym do KRS pod nr  0000187366 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze wysokość kapitału 
zakładowego 10.075.500,00 zł.    NIP: 9261000423 
reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a  
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Tel.: ……………………………………., Fax.: ……………………………………………… 
                                         (firma tj. nazwa, adres, telefony) 
wpisane do KRS pod nr ………………………………………………….. 
NIP : …………………………………………………………..            
REGON: …………………………………………………….. 
reprezentowanym(a) przez: 
 …………………………………………………………………………………………. 
zwanym(ej) w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
o następującej treści: 

  
 § 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zakładowej stacji 
paliw zlokalizowanej w Gubinie przy ul. Śląskiej 36,w ilości szacunkowej 120 m3 na rok                 
tj. ok. 10 m3/  m–c. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu innej ilości oleju napędowego niż to określono 
w ogłoszeniu i umowie z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej 
przewidzieć, na które Zamawiający nie miał wpływu. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie 
wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że olej napędowy, o którym mowa w ust. 1 posiada parametry 
jakościowe zgodne z normą PN-EN 590+A1:2017-06. 

4. Oferowane paliwa odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 roku w sprawie wymagań   jakościowych dla paliw 
ciekłych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). 

5. Dostawy realizowane będą, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 do 13.00, 
średnio raz w miesiącu w ilościach do 10m3, zapewnionym przez Wykonawcę transportem 
samochodowym wyposażonym w odpowiednie złącze oraz pompę i licznik paliwa z drukarką. 

6. Dostarczone ilości oleju napędowego będą fakturowane w temperaturze referencyjnej +15°C. 
7. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji części zamówienia w ciągu dwóch dni 

od momentu złożenia, telefonicznie na nr …………………………………….. lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail ……………………………………… lub ……………………………………………….., zamówienia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 9 marca 2017r. 
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2332). Przy każdorazowej dostawie Wykonawca powinien przedstawić świadectwo jakości 
paliwa. Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie nie przyjęciem dostawy oraz 
karami wynikającymi z nieterminowych dostaw. 

9. Przy każdorazowej dostawie, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany pobierać próbki oleju napędowego z autocysterny, do dostarczonej przez 
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Wykonawcę, litrowej oznakowanej datą butelki i zostawiać ją Zamawiającemu, w celu 
umożliwienia dokonania kontroli w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju 
napędowego. Za prawidłowe pobranie próbki odpowiada Wykonawca. Wykonawca oświadcza, 
że próbki paliwa będą pobierane i przechowywane zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju napędowego 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność potwierdzone badaniem próbki oleju napędowego 
pobranej z autocysterny Wykonawcy. W przypadku poniesienia z tego powodu strat Wykonawca 
zobowiązuje się do ich pokrycia. 

 
 § 2 

 

1. Termin wykonania zamówienia: od 01.08.2020 r. do 31.07.2021r. 
2.    Umowa wygasa przed upływem okresu na jaki została zawarta w przypadku gdy całkowita wartość 

wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia osiągnie kwotę wskazaną w § 3 ust. 3 umowy lub 
pozostała wartość jest niewystarczająca do prawidłowego jego zrealizowania. 

 
 § 3 

 
1. Wykonawca będzie naliczał wynagrodzenie mnożąc faktyczną ilość dostarczonego w danym dniu  

przedmiotu zamówienia, przez cenę jednostkową tj. cenę1 m3 oleju napędowego w dniu dostawy, 
obliczoną w sposób określony w ust. 2. 

2. Ceną jednostkową 1m3 oleju napędowego przy każdorazowej dostawie będzie obowiązująca w dniu 
dostawy cena hurtowa 1 m3 oleju napędowego obowiązująca w PKN Orlen SA (podawana na stronie 
internetowej PKN Orlen: www.orlen.pl), pomniejszona o upust w wysokości wskazanej przez 
Wykonawcę w ofercie tj. o  ……………….% + obowiązujący w dniu dostawy podatek VAT. 

3. Całkowita wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 
……………………………….zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………….) 
i stanowi nieprzekraczalny limit. 

4. W przypadku niewykorzystania, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, całego wynagrodzenia 
(limitu) określonego w ust. 3 powyżej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu 
wynagrodzenie uzupełniające lub odszkodowanie. 

  
 § 4 

1. Zapłata za każdorazową część dostawy, stosownie do ilości dostarczonego przez Wykonawcę oleju 
napędowego, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego (magazyniera) następować 
będzie na podstawie wystawionej faktury. Dostarczony przy każdorazowej dostawie wydruk z 
samochodowego licznika paliwa i świadectwo jakości paliwa stanowią załączniki do faktury. 

2. Należność wyszczególniona w fakturze powinna zostać przelana na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego. 

3. Każdorazowo do faktury Wykonawca będzie załączał wydruk cen hurtowych oleju napędowego z 
PKN  ORLEN SA obowiązującego na dzień dostawy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym. 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, 
że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 
8. Wykonawca oświadcza, że: 

a) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega w zapłacie 
podatku VAT; 

b) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy wyłącznie 
przelewem na wskazany rachunek bankowy; 

 

http://www.orlen.pl/
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§ 5 
1. Strony zastrzegają sobie następujące kary umowne: 
- w wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie oleju napędowego 

nie dostarczonego w terminie. Karę zapłaci Wykonawca Zamawiającemu; 
- w wysokości 5% ceny ofertowej całego zamówienia określonej ofercie brutto w przypadku 

odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z powodu okoliczności, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – za taką okoliczność uznaje się w szczególności 
dwukrotne dostarczenie oleju napędowego nie spełniającego parametrów jakościowych określonych 
w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Karę zapłaci Wykonawca Zamawiającemu; 

2. Zamawiający w drodze potrącenia ma prawo pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie o 
wszelkie należne Zamawiającemu od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kary 
i kwoty, które Wykonawca zobowiązany jest zapłacić. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
 
 
 
 

§ 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku dostaw oleju napędowego 

nie spełniającego określonych w umowie norm lub nie mającego wskazanych w niej parametrów 
jakościowych (wady fizyczne), w przypadku dostarczania oleju napędowego z opóźnieniem. 

2. W przypadku stwierdzenia, na podstawie próbek pobranych z autocysterny Wykonawcy, oraz 
wykonania badań parametrów jakościowych paliwa w akredytowanym laboratorium, że dostarczony 
olej napędowy nie spełnia obowiązujących norm jakościowych określonych w umowie, Wykonawca 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów analiz, oraz do niezwłocznego przywrócenia instalacji paliwowej 
Zamawiającego do stanu prawidłowego, poprzez wypompowanie wadliwego oleju napędowego ze 
zbiorników, wyczyszczenie, udrożnienie instalacji oraz napełnienie zbiorników paliwem spełniającym 
wymagania. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przywracaniu instalacji Zamawiającego do stanu prawidłowego, 
Zamawiający dokona przywrócenia stanu prawidłowego samodzielnie, obciążając Wykonawcę 
poniesionymi kosztami.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy. 
 

 
§ 7 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, jak również wszelkich 
dokumentów i projektów dokumentów ujawnionych przez drugą Stronę lub opracowanych przez 
drugą Stronę, które dotyczą Strony lub jej działalności, niezależnie od tego, czy informacje te są  w 
formie pisemnej, ustnej czy w jakiejkolwiek innej formie, w tym elektronicznej, jak również 
niezależnie od tego, czy informacje te lub dokumenty są wyraźnie oznaczone jako poufne, 
(„Informacje Poufne”).  

2. Strony zobowiązują się do nieujawniania, nieprzekazywania, nierozpowszechniania w jakikolwiek 
sposób Informacji Poufnych osobom trzecim.  

3. Ograniczenia w ujawnianiu Informacji Poufnych nie mają zastosowania do: 
a) informacji ujawnianych po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej Strony udzielonej na piśmie pod 

rygorem nieważności lub  
b) ujawnianych na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli wynikającej z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wymaganym przez te podmioty lub 
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c) ujawnionych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub innym postępowaniem 
prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na żądanie 
uprawnionych podmiotów w zakresie przez nie wymaganym lub 

d) ujawnionych w innych przypadkach, jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

 
§ 8 

1. Strony zgodnie ustalają, że bez zgody Zamawiającego nie można wierzytelności przenieść na osoby 
trzecie zgodnie z  art. 509 K.C. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody, aby wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy mogła stanowić 
przedmiot zabezpieczenia dla Wykonawcy. 

 
§ 9 

Integralną część umowy stanowią ogłoszenie o zbieraniu ofert oraz oferta Wykonawcy. 
  
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

  
§ 12 

 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

 
Podpisy Wykonawcy:                                                              Podpisy Zamawiającego: 

 


