
                                                                                                        Załącznik A do SIWZ 
 

WZÓR 

U M O W A    N R    ……………….     
 

zawarta w dniu …………..  pomiędzy :   Miejskim Zakładem Komunikacji w Krotoszynie 

Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Kobierska 5, 63 – 700 Krotoszyn   NIP …………………….., 

REGON ………………………………. reprezentowanym przez : 
 

1) ………………………………. 

2) ………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a  ............................................................................................................................................... 

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

wpisanym ................................................................................................................................. 

pod numerem ............................., NIP ............................, REGON ......................................., 

reprezentowanym przez: 
 

1)………………………………. 

2)………………………………. 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści : 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy 

ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się  do  wykonania  

zamówienia pn.:  

”Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji                       

w Krotoszynie Sp. z  o.o.” 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami 

przeprowadzonego przetargu, SIWZ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

§ 2 

Termin realizacji umowy 
 

1. Umowa obowiązuje w terminie :  od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 

2. Strony umowy ustalają, że obowiązywanie niniejszej umowy zakończy się  

przed terminem wskazanym w ust. 1 w przypadku : 

a/  gdy wartość zrealizowanych zgodnie z umową zamówień osiągnie maksymalną 

wartość określoną w § 4 ust.1 niniejszej umowy, 

b/   gdy ilość zrealizowanych zamówień przekroczy wartość podaną w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

                                                                                        § 3 

Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego 
 

1.   Zamawiający nabywa olej napędowy w ilości do 260 000 litrów, sukcesywnie wg swoich 

potrzeb. Paliwo będzie dostarczane sukcesywnie według  potrzeb Zamawiającego jednak  

nie mniej niż 3 000 litrów w dostawie jednorazowej. 
 

Dostawa paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiornika na olej napędowy 

znajdującego się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Kobierskiej 5 w Krotoszynie. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwo na każde żądanie Zamawiającego w ciągu 

24 h po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego lub maila. Dostawa winna odbywać się                

w godzinach od 7.00 do 14.00. Dostawy paliwa będą realizowane w dni robocze                        

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

3.  Wykonawca dostarczy paliwo, które musi spełniać wymagania określone Normą PN-EN 

590 (lub równoważną) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 

1680). 

Do każdej dostawy Wykonawca musi dostarczyć oryginał lub kserokopię świadectwa 

jakości wystawione przez Producenta paliwa na dzień dostawy paliwa. 

4.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywanie paliwa będzie się odbywać w litrach 

rzeczywistych, a wartość będzie przeliczana na fakturze do temperatury referencyjnej 

15
o
C.  

5. Zamawiający będzie dokonywał pomiarów dostarczonego paliwa na podstawie 

legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie, wydającego litry rzeczywiste 

brutto. 

6.  Na żądanie Zamawiającego będą pobierane próbki dostarczanego paliwa. 

W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa, Zamawiający może zlecić wykonanie  

badania laboratoryjnego w celu zbadania jakości paliwa. W razie niezgodności 

właściwości próbki z obowiązującymi normami koszty badania ponosi Wykonawca.                                     

W przeciwnym razie koszty badania ponosi Zamawiający. 

7. W przypadku, wydania wadliwego paliwa i spowodowania uszkodzenia podzespołów 

autobusów Wykonawca ponosi koszty ewentualnych napraw na podstawie wyceny 

rzeczoznawcy. Koszty powołania rzeczoznawcy ponosi Wykonawca.             

8.   Zakupione paliwo Zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie do celów własnych. 
 
                                            

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy              

nie przekroczy kwoty : ........................................ PLN netto 

Podatek VAT wynosi .........%, co stanowi kwotę   ……... PLN. 

Ogółem Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi .................................... PLN brutto, 

 słownie : ………………………………………………………………………….., 

przy czym : 

- cena ulega zmianie tylko na podstawie zmiany ceny paliwa podanej przez PKN Orlen. 

- cena za poszczególne dostawy oleju napędowego będzie zgodna z cenami na dni dostaw 

i będzie zawierała stałą różnicę obliczoną wyliczoną zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

Stała różnica tj. różnica pomiędzy ceną za 1 l paliwa wg PKN Orlen, a ceną 1 l oleju 

napędowego zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie wynosi .......................... PLN   

(słownie : .........................................................) do każdego 1 l oleju napędowego. 

2. Kwota  wymieniona  w  ust. 1  uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, wszystkie 

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
 

 

§ 5 

Rozliczenia finansowe 
 
 

1. Płatności za wykonane dostawy będą następować fakturami częściowymi wg  ilości 

faktycznie zrealizowanych dostaw  - płatnymi w ciągu 30 dni od daty otrzymania ich 

przez Zamawiającego.  
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2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany w ofercie. 

3. Faktury należy wystawiać na : Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.,            

ul. Kobierska 5, 63 – 700 Krotoszyn,   NIP 621-17-77-881.   

4. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Wraz ze zmianą ceny paliwa na fakturze VAT Wykonawca dostarczy kserokopię decyzji     

        cenowej Producenta lub wydruk takiej decyzji z Internetu do sprawdzenia ceny paliwa 

przy zmianach cen paliwa w stosunku do niniejszej umowy. 
 

§ 6 

Kary umowne 
 

1. Strony postanawiają , że obowiązująca formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :  

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

    -  gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu  okoliczności powstałej z winy  

Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej,  

   -  za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości  

umownej  za każdy dzień zwłoki. 

b) W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca 

ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej 

3.  Kara umowna zostanie zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne               

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.  

4.  W przypadku nie dotrzymania tego terminu przez Wykonawcę naliczone kary umowne 

zostaną potrącone z płatności należnej lub przyszłej jaka będzie się należeć Wykonawcy. 

Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku ukończenia przedmiotu 

umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z innych 

środków ochrony prawnej.  

5. Zapłata  kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 7 

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 
 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia wynoszącego min. 7 dni, 

Zamawiający może odstąpić od umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, 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. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca 

naruszy w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. 
 
 

§ 8 

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy 
 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z art. 144 Ustawy PZP 
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Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, 

w przypadku: 

a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót                 

(np. klęski żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, 

b) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ      

na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT. 

       a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP. 

2. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli 

obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz 

wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.  
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść                   

na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 
 


