
 
 

Wzór 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Umowa  Nr OPK/WMR/ZP-2/1/2019 

 

zawarta w dniu …………… w Opolu Lubelskim pomiędzy: 

 

Opolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem 

w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000638776, posiadającą kapitał zakładowy 18 631 500 zł, NIP: 

7171831579, REGON: 364840413  reprezentowaną przez : 

Ryszarda Skwarka           –    Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez ……………………………….., zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

§2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa Zamawiającemu oleju napędowego „ON” zgodnie z 

normą PN-EN-590+A1/2011 w ilości 76 000 litrów – CPV 09.13.41.00-8, w okresie od dnia zawarcia 

Umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.. Przedmiot dostawy winien spełniać wymagania norm zawarte w 

przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r.w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.  poz. 1680). 

2. W okresie obowiązywania Umowy dostawa będzie realizowana sukcesywnie, na podstawie odrębnego 

zamówienia Zamawiającego w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, przy założeniu, że jednorazowa 

dostawa wynosi 3.500 litrów, co trzy tygodnie. 

3. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego olej napędowy transportem własnym lub wynajętymi 

autocysternami na swój koszt i ryzyko. 

4. Przy każdej dostawie Wykonawca przedstawia certyfikat jakości dostarczanego oleju napędowego. 

 

§3  

Wartość Umowy 

1. Cena jednostkowa za 1 litr oleju napędowego wynosi ……. zł netto, …… zł brutto 

2. Całkowita wartość Umowy wynosi brutto ………………… zł 

3. Powyższa wartość obejmuje koszt oleju napędowego, transport, podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie 

inne koszty związane z dostawą. 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości Umowy w wyniku indeksacji ceny jednostkowej 

netto w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych zmianę 

ceny jednostkowej netto producenta ogłoszoną w oficjalnych komunikatach (dotyczy cen 

jednostkowych netto za jeden litr oleju napędowego w temperaturze +15oC).   

5. Obowiązująca w dniu zawarcia Umowy cena jednostkowa netto bazowa wynosi, zgodnie z formularzem 

ofertowym Wykonawcy …….. zł/1l oleju napędowego i dotyczyć będzie pierwszej dostawy oleju 

napędowego. 

6. Zmiana ceny jednostkowej oleju napędowego może ulec zmianie wyłącznie w przypadku 

udokumentowania przez Wykonawcę wzrostu lub spadku cen rynkowych oleju napędowego.  

7. W przypadku indeksacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przez cały 

okres obowiązywania Umowy rabatu od ceny jednostkowej netto wynoszącego ……% za każdy 

dostarczony litr oleju napędowego. W przypadku indeksacji ceny jednostkowej netto oleju 

napędowego, o której mowa w ust. 4,  zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za dostawę partii  oleju 

napędowego polegać będzie na procentowym zmniejszeniu lub podwyższeniu wynagrodzenia 

Wykonawcy odpowiadającego procentowemu zwiększeniu lub podwyższeniu ceny jednostkowej netto 

oleju producenta.  

§4  

Termin wykonania Umowy 

Umowę zawiera się na czas określony z mocą obowiązującą od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 

2019 r. 

§5  

Sposób dostawy 

1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego olej napędowy transportem własnym lub wynajętymi 

autocysternami na swój koszt i ryzyko. 

2. Olej napędowy będzie dostarczany cysternami samochodowymi zaplombowanymi komorami 

autocysterny z wymaganymi normami, wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym 

odmierzaczem w jednostkach miary – litr oraz drukarkę umożliwiającą wydanie raportu (dowodu 

wydania) o ilości dostarczanego oleju. 

3. Wykonawca dostarczy olej napędowy z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących 

przewóz tego typu materiałów. 

4. Przez jednorazową dostawę rozumie się dostarczoną Zamawiającemu ilość oleju napędowego 

identyfikowanego dokumentem przewozowym np. list przewozowy lub WZ oraz certyfikatem 

(świadectwem jakości). 

5. Dostawa będzie realizowana w dni i godziny robocze ustalone z Zamawiającym. 

6. Warunkiem przyjęcia dostawy przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę następujących 

dokumentów dostawy: 

1) Dokumentu przewozowego zawierającego następujące dane: 

a) Numer dokumentu przewozowego 

b) Nazwę, adres Zamawiającego i miejsce dostawy 

c) Numery (oznaczenia) plomb zapewniających nienaruszalność dostawy w komorach autocysterny 

d) Wielkość zrealizowanej dostawy wyrażonej w litrach rzeczywistych przeliczonych na warunki w 

temperaturze referencyjnej 150C w oparciu o dokonany przez Wykonawcę pomiar gęstości i 

temperatury przed napełnieniem 
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e) Numer certyfikatu (świadectwa jakości)  

f) Datę realizowanej dostawy 

2) Raportu (dokumentu wydania) z drukarki samochodowej autocysterny o ilości dostarczonego oleju. 

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi na dokumencie przewozowym przyjęcie 

dostawy własnoręcznym czytelnym podpisem z podaniem daty przyjęcia dostawy. 

3) Certyfikatu (świadectwa jakości) dostarczanego oleju. 

 

§6  

Warunki płatności 

1. Zapłata za dostawę nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę odrębnie dla każdej 

zrealizowanej i potwierdzonej przez Zamawiającego dostawy. 

2. Zapłata za dostawę nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji płatniczej w banku Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§7  

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej 

części Umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od tej Umowy lub ją rozwiąże z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto dostawy 

niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie więcej jednak niż 10% wartości brutto 

tej dostawy. Dokumentem odniesienia w stosunku do którego będzie liczona zwłoka w dostawie jest 

zamówienie, o którym mowa w §2 ust.2. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

w przypadku gdy zapłata kary umownej nie pokryje w całości poniesionej przez niego szkody. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§8  

Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli: 

a) Zostanie otwarta licytacja Wykonawcy, 

b) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy w przypadku utraty przez 

Wykonawcę wymaganych prawem uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy np. utrata 
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koncesji. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o utracie tych 

uprawnień. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia, że 

dostarczony przez Wykonawcę olej napędowy się spełnia norm o których mowa w §2 ust. 1 oraz w 

przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy np. zwłoki w dostawie oleju 

napędowego wynoszącego więcej niż trzy dni.  

5. Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.  

 

§ 9 

Inne zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego, w terminie siedmiu dni, o: 

a) Zmianie siedziby (adresu) lub firmy (nazwy), 

b) Złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

c) Wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

d) Otwarciu likwidacji Wykonawcy, 

e) Zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.  

 

§ 10 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w przypadku: 

a) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, 

b) zmiany sposobu wykonywania Umowy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych 

mających wpływ na wykonywanie przedmiotu zamówienia. 

c) zwiększenia ilości dostaw oleju napędowego celem zabezpieczenia ciągłości pracy pojazdów 

służących do wykonywania bieżących działań,  

d) zmniejszenia ilości dostaw oleju napędowego,  

e) zmiany terminu płatności wynagrodzenia wynikającej ze zmian wprowadzanych do Umowy, o ile 

zmiany te nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca powierza/nie powierza podwykonawcy(om) 

wykonywania następującego zakresu……../żadnego zakresu Umowy. 

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawcę(ów).  
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§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają: oferta Wykonawcy, SIWZ, ustawa Prawo 

zamówień publicznych oraz kodeks cywilny,. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku 

porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zgodnie z art.144 Prawo Zamówień 

Publicznych.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

……………………………………………………………    …………………………………………………… 

(Zamawiający)       (Wykonawca) 


