
UMOWANR ZP/3/2021-P 

na hurtowe dostawy oleju napędowego bez biokomponentów do siedziby Zamawiającego zawarta w 

dniu ……………………. r. pomiędzy: 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Karpaczu, ul. Obrońców Pokoju 2a, 
reprezentowanym przez: 

Henryk Morys - Prezes Zarządu MZGK sp. z o.o. zwanym w dalszej części zamawiającym 

a ………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są hurtowe dostawy oleju napędowego bez biokomponentów do zbiornika o 
pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego w Karpaczu. 
Wielkość zamówienia określono na 100.000 litrów, z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia 
+/- 10 %. 

2. Paliwo  kupowane  przez Zamawiającego musi spełniać wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680) oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 
dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych a także kupowane paliwo musi być  zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami 
Norm jakościowych PN-EN lub równoważnymi.  

§ 2 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w następujący sposób: 

1.1. wykonawca będzie realizował dostawy paliwa do zbiornika znajdującego się w siedzibie 
zamawiającego własnym transportem (autocysternami) na własny koszt, na podstawie 
zamówień wysyłanych mailem w ciągu max 48 godz. od dnia zgłoszenia zamówienia; 

1.2. koszty ubezpieczenia oraz ryzyko utraty paliwa w czasie transportu leży po stronie 
Wykonawcy do czasu odbioru przez Zamawiającego; 

1.3. jednorazowa dostawa paliwa będzie wynosiła ok. 5 000 I; wskazana ilość może zostać 
zmieniona, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Wykonawcą i określeniu tego w 
zamówieniu; wraz z protokołem odbioru wykonawca przekaże zamawiającemu świadectwo 
jakości w rozbiciu na poszczególne parametry wg obowiązujących norm PN -EN 590:2013-
12; 

1.4. odbiór paliwa ON każdej dostawy nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym, zawierającym 
ilość dostarczonego paliwa i datę dostawy, podpisanym przez obie strony; 

1.5. dostawy będą realizowane od podpisania umowy do czasu wyczerpania ilości zamówionego 
paliwa; 

1.6. każdorazowa dostawa wyliczana będzie w oparciu o cenę hurtową z dnia złożenia zamówienia 
( ogłoszonej na stronie www.pknorlen.pl) minus stały upust. 

1.7. zamawiający zastrzega prawo do wykonania na koszt wykonawcy 2 badań paliwa w 
akredytowanym laboratorium paliw płynnych w następujący sposób: 

 zamawiający wybierze spośród dostaw dwie dostawy, które poddane zostaną badaniom 
jakościowym paliwa na koszt wykonawcy; 



 z dwóch wybranych dostaw zamawiający pobierze próbkę bezpośrednio z autocysterny 
wykonawcy, która zostanie poddana kontroli zgodności parametrów jakościowych 
dostarczanego paliwa z dostarczanym świadectwem jakości; 

 badaniu paliwa będą podlegały następujące parametry : 

a. skład frakcyjny ( destylacja), 

b. zawartość siarki; 

c. gęstość w temp. 15°C; 

d. temperatura zapłonu; 

e. zawartość zanieczyszczeń stałych; 

 w przypadku, gdy wyniki badań laboratoryjnych ( próbek pobranych z dostawy) wykażą 
niezgodność ze świadectwem jakości dostarczanego paliwa, dostawa taka będzie podlegała 
wymianie o zamienną partię paliwa wolnego od wad na swój koszt i ryzyko (w tym 
wykonawca na swój koszt opróżni zbiornik na paliwo płynne zamawiającego); 

 wybór akredytowanego laboratorium leży po stronie zamawiającego, po uzgodnieniu z w 
wykonawcą; 

1.8. zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych badań pozostałych 
dostaw dostarczanego paliwa na swój koszt w oparciu o parametry wskazane w punkcie 1.7.; 

1.9. w przypadku, gdy wyniki badań laboratoryjnych ( próbek pobranych z dostawy) wykażą 
niezgodność ze świadectwem jakości dostarczanego paliwa, dostawa taka będzie podlegała 
wymianie o zamienną partię paliwa wolnego od wad na swój koszt i ryzyko (w tym 
wykonawca na swój koszt opróżni zbiornik na paliwo płynne zamawiającego); 

1.10. dodatkowo jeżeli partia paliwa będzie wadliwa wykonawca zostanie obciążony kosztami 
badań; 

1.11. wzór protokołu przyjęcia dostawy stanowi integralny załącznik umowy (załącznik nr 9 do 
SWZ). 

§ 3 

1. Warunki płatności: 

1.1. płatność za dostarczone paliwo odbywać się będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcy 
konto bankowe w terminie …….. dni od daty dostawy paliwa, 

1.2. niedokonanie lub opóźnienie zapłaty przez Zamawiającego w terminie określonym w umowie i 
na fakturze VAT upoważnia Wykonawcę do wstrzymania kolejnych dostaw paliwa bez 
ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszej umowy; 

§ 4 
 

1. Dostawca ustala stały rabat dla oleju napędowego w wysokości …………….., która obowiązuje w 
całym okresie trwania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą; 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, liczone wg cen w ofercie wynosi 
brutto ……………. zł (słownie ……………………… zł….. /100),w tym podatek VAT w 
wysokości ……. zł …/100. 

 

 



§ 5 

1. Strony dopuszczają zmiany ceny jednostkowej paliwa, spowodowanej zmianą ceny przez 
producenta paliw, pod rygorem zachowania warunku określonego w §4. pkt.1; 

2. Zmiana jednostkowej ceny paliwa będzie wymagała każdorazowo udokumentowania zmiany cen 
u producenta i dostarczaniu dokumentu stwierdzającego zmianę cen Zamawiającemu; 

§6 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowego żądania od Wykonawcy orzeczeń jakości 
dostarczanego paliwa. 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia w stosunku do terminu 
ustalonego w zamówieniu - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 
pkt. 2 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystąpienia z 
żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

3. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary potrąci należną mu karę z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i kodeksu Cywilnego, oraz inne właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egz. dla Zamawiającego, 
jeden egz. dla Wykonawcy. 
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