
 
 

UMOWA 
 

zawarta w dniu …….12.2018 r. w Leżajsku 
pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000152922, NIP: 8160001975, 
REGON: 690266640, wysokość kapitału zakładowego 13 650 600,00 zł, reprezentowanym przez: 
 
1. Jerzego Sidora – Prezes Zarządu 

2. Agatę Kusy – Wiceprezes Zarządu 

 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
*wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………… Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……….. o kapitale zakładowym …………… zł, NIP……………., Regon…………… 
zwaną/ym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:  
1. ……………………………………………………  

2. ……………………………………………………  
 
* a …………………. zamieszkałą/ym w ……… prowadzącą/ym działalność pod nazwą ………….. wpisaną/ym do 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej NIP ……, Regon…….. zwaną/ym dalej Wykonawcą  
* Podane w niniejszej umowie dane będą przetwarzane przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
w Leżajsku w celu realizacji umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 – tekst jednolity). Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie 
dostępu do treści moich danych, prawie do ich poprawiania oraz w przypadkach wskazanych w ustawie do 
prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

 
Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579). 
 
 

§1 
Przedmiot zamówienia 

1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dokonywać na rzecz Zamawiającego 
dostawy oleju napędowego, spełniającego normę PN-EN 590+A1:2017-06 do zbiornika 
magazynującego paliwo, znajdującego się w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1, w szacunkowej ilości 
180.000 litrów. Podane ilości są szacunkowe, konkretna ilość i rodzaj paliwa w określonym gatunku 
będzie zależała od bieżących potrzeb Zamawiającego i warunków atmosferycznych. 
2. Określona wielkość dostaw oleju napędowego jest ilością szacunkową w związku z tym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość zakupu mniejszej ilości oleju napędowego 
stosowanie do potrzeb. Zakupiona mniejsza ilość oleju napędowego w czasie obowiązywania umowy 
nie może stanowić podstawy wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.  
3. Dostarczane paliwa, będą spełniać wymagania jakościowe określone w: 
a) przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. 
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2014r., poz. 1728 ze zm.), 
a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680). 
b) Polskich normach PN-EN 590 dla oleju napędowego; 



c) jak również będą zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi 
wymagania jakościowe. 
 

§2 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Dostawy oleju napędowego będą realizowane przez Wykonawcę jego środkami transportu na jego 
ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, tj. do jego zbiorników magazynujących olej napędowy 
znajdujących się w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1, po otrzymaniu uprzedniego zgłoszenia 
zapotrzebowania od Zamawiającego. 
2. Zgłoszenie zapotrzebowania, o którym mowa w ust, 1, będzie dokonywane przez Zamawiającego 
od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00 do godziny 15:00 za pośrednictwem faksu, drogą 
elektroniczną lub telefonicznie, na wskazany poniżej numer faksu, adres mailowy, nr telefonu 
Wykonawcy: 
- numer faksu: ………………………… 
- adres mailowy: ……………………… 
- numer tel.: ……………………………. 
 
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia Zamawiającemu za pomocą faksu, maila 
lub telefonicznie, otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy objętej zgłoszeniem zapotrzebowania  
w terminie do 48 godzin liczonym od końca dnia otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania  
(od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy zakładu zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00.  
Bieg terminu realizacji zamówienia obejmuje wyłącznie dni pracy Zamawiającego. 
5. Wykonawca przy każdej dostawie prze tankuje z cysterny dostarczony olej napędowy do zbiornika 
magazynującego posiadanego przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca przy każdorazowej dostawie oleju napędowego wystawi dokument WZ, 
potwierdzający ilość oraz wartość dostarczonego oleju napędowego (wartość netto i brutto oraz 
wartość podatku VAT). Dokument WZ dla swojej ważności wymaga podpisania przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 
7. Wykonawca dla każdej dostawy przedstawi świadectwo jakości (atesty), określające właściwości 
dostarczonego oleju napędowego i zawartość zanieczyszczeń, potwierdzone certyfikatem jakości 
wystawionym przez producenta. Brak dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie 
skutkował niemożliwością podpisania dokumentu WZ przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 
8. Zamawiający z każdej partii dostarczonego oleju napędowego ma prawo pobrać próbkę, która  
w razie reklamacji będzie stanowić dowód rzeczowy poddany analizie laboratoryjnej. 
9. W przypadku udowodnionej złej jakości oleju napędowego, Wykonawca będzie zobowiązany 
pokryć wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego (w szczególności koszty analizy 
laboratoryjnej i ewentualnego zakupu oleju napędowego u innego dostawcy), a także na własny koszt 
i we własnym zakresie odebrać od Zamawiającego zakwestionowaną partie oleju napędowego  
i dostarczyć olej napędowy w ilości i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
10. Parametry dostarczonego oleju napędowego będą dostosowane do okresu dostawy, tj. pory roku 
i temperatury otoczenia. 
11. Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego olej 
napędowy auto – cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw 
ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2014r., poz. 1853). Auto – cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru 
ilości zrzuconego paliwa w temperaturze referencyjnej oraz rzeczywistej do zbiorników 
magazynujących olej napędowy, które posiada Zamawiający. 



12. Zamawiający oświadcza, że nabywany olej napędowy przeznaczony jest na cele własne oraz że 
posiada odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na zgodny z prawem rozładunek dostarczonego 
przez Wykonawcę paliwa, a w szczególności oświadczenia o posiadaniu zbiorników spełniających 
obowiązki wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz nienaruszające obowiązujących 
norm dotyczących dozoru technicznego. 
 

§3 
Termin wykonania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 2 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.  
2. Po dacie 31 grudnia 2019r., w przypadku nie zrealizowania całego zakresu przedmiotu umowy, 
umowa wygasa. 
 

 
§4 

Jakość świadczonych usług i nadzór 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przestrzegając 
obowiązujących przepisów, wymagań określonych w SIWZ oraz w postanowieniach niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia zamawiającego o wszystkich 
okolicznościach uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy (faksem, drogą elektroniczną, 
pisemnie). 
3. W momencie awarii pojazdu lub innego urządzenia Zamawiającego, wynikającej z zatankowania 
dostarczonym przez Wykonawcę olejem napędowym. którego parametry są niezgodne  
z obowiązującymi normami (w tym w szczególności normą PN-EN 590), Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia naprawy pojazdu (urządzenia) Zamawiającego. 
4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście/ z udziałem podwykonawców* 
(*niepotrzebne skreślić) 
 

Podwykonawca Przedmiot umowy- zakres Cena brutto 

   

 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące przedmiotu 
umowy tak samo jak za swoje działania. 
 
 

§5 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za każdą dostawę będzie płatne w wysokości 
obliczonej w następujący sposób: 
Co = [W x (Ch - K)] + VAT 
Co – cena brutto faktury 
W - Ilość litrów dostarczonego paliwa zgodnie ze zleceniem zamawiającego 
Ch - cena hurtowa netto za 1 litr danego gatunku ON opublikowana na stronie internetowej PKN 
ORLEN S.A. w dniu zamówienia paliwa 
K – stały upust wynoszący …….. %, wskazany w ofercie Wykonawcy 
 
2. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej; wszelkie płatności będą 
dokonywane w walucie polskiej. 
3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować po realizacji każdorazowej dostawy 
oleju napędowego, w terminie 21 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 i 7 umowy,  
na wskazane na fakturze konto Wykonawcy. 
4. Za datę uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  



 
§6 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy.  

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawował będzie: 
Jarosław Działo email: jdzialo@mzklezajsk.pl 
Franciszek Andres e-mail: fandres@mzklezajsk.pl, tel. 17 242 02 12 

 
Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował będzie:  
……………………… tel. ………………………, e-mail ……………………………. 

3. Pracownicy wykonujący usługę określoną w umowie podlegają bezpośrednio Wykonawcy.  

4. W zakresie wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia przełożonym służbowym 
pracowników jest pracownik upoważniony przez Wykonawcę. Kontrole wykonywanych usług 
należą do uprawnień obu stron.  

5. Zmiana wskazanych w ust. 2, osób nastąpić może po pisemnym zawiadomieniu i nie stanowi 
zmiany niniejszej umowy.  

 
§7 

Wypowiedzenie umowy 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 
zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień 
przez Wykonawcę, a w szczególności gdy: udowodnione zostaną co najmniej dwa przypadki złej 
jakości dostarczonego oleju napędowego lub Wykonawca, mimo trzykrotnego wezwania do 
należytego wykonania umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, nie uczynił tego  
w wyznaczonym terminie. Postanowienia §7 ust. 1 stosuje się. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy określonych w ust. 3, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy 
jedynie za wykonane należycie dostawy. 
 
 

§8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy, o której mowa w §5 ust. 1; 
2) za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienia w zakresie jakości dostarczonego oleju 
napędowego – w wysokości 3% wartości brutto poszczególnej dostawy, której jakość została 
zakwestionowana i udowodniona. 
3) za zwłokę w wykonaniu dostawy ponad termin określony w §2 ust. 4 – w wysokości 1% wartości 
brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia (na zasadzie ryzyka); 
4) za opóźnienie (na zasadzie ryzyka); wykonaniu wymiany wadliwej partii dostarczonego oleju 
napędowego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 1% wartości brutto 
wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki; 
5) w przypadku odmowy dostawy oleju napędowego bądź braku możliwość zrealizowania dostawy 
oleju napędowego z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości wartości brutto oleju napędowego zakupionego przez Zamawiającego u innego 
dostawcy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa  
w § 5 ust. 1. 

mailto:jdzialo@mzklezajsk.pl


3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego 
wynagrodzenia. 
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość ustalonych kar umownych. 
 
 

§9 
Zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści niniejszej 
umowy. 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy dokonane będą w formie pisemnego aneksu – pod rygorem 
nieważności. 
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnej potrzebie 
dokonania zmiany. 
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian. 
5. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany 
w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania pisma. 
6. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana wynagrodzenia ustalona zgodnie z treścią §5 ust. 1 umowy; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 
rachunku bankowego). 
3) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. 
 
 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu umowy i w związku z tym 
Zamawiający udostępni informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. 
2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonaniem umowy oraz wszelkie 
informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub podwykonawców) odnoszące 
się do realizacji umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, 
materiałów i opracowań uzyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy i nie będzie udostępniał 
ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy oraz po jej 
zakończeniu. 
4. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy  
w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą 
być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji 
wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel lub 
podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę Wykonawca ponosił będzie pełną 
odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 
 
 

 
§11 

Środki ochrony prawnej 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
2. W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy, integralną je część stanowi SIWZ przetargu 
nieograniczonego na dostawę oleju napędowego i oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi 
załącznikami. 



3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

 
WYKONAWCA: 


