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 UMOWA Nr ………/2020 

zawarta w dniu …….. 2020 r. w Katowicach pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o. w Katowicach ul. Obroki 140,  

40-833 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000107532 w Sądzie Rejonowym 

Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr 

NIP 6340128630, REGON 270135328, Kapitał zakładowy 56 780 600,00 zł, którą reprezentuje: 

Prezes Zarządu  - Andrzej Malara  

Wiceprezes Zarządu   - Robert Potucha 

zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym” 

a 

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

NIP …………………………., Regon ……………………………………, w imieniu której(-ego) działa(-ją): 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie dalej zwanych „Stronami”. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 

1943), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania: PN/16/2020, została 

zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup oleju napędowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Olej napędowy będzie dostarczany do zbiorników będących własnością Zamawiającego zlokalizowanych na 

terenie działalności Zamawiającego w Katowicach tj. ul. Obroki 140 i ul. Żwirowa.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz specyfikacja cenowa Wykonawcy 

(załącznik nr 1.1 do SIWZ) stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

§ 2 

Termin realizacji umowy, warunki opcji 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia 07.07.2020 r. do dnia 06.07.2021 r. 

2. Zamawiający określa szacunkową ilość dostarczonego oleju napędowego w pełnym okresie obowiązywania 

umowy na 1 300 m3 i zastrzega sobie prawo do jego zwiększenia o maksymalną wartość 20%, na zasadach 

prawa opcji. 

3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający w formie oświadczenia woli pisemnie powiadomi 

Wykonawcę. 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 

1. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą w miejsce (zgodnie z zapisem w § 1 ust.2), w czasie i w ilości 

określonej każdorazowo w zamówieniu przesłanym emailem lub faksem do przedstawiciela Wykonawcy, z 

jednodniowym wyprzedzeniem.  

2. Dostawa oleju napędowego odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 6:00 do 12:00. 

3. Do kontaktów z Zamawiającym, w zakresie o którym mowa w punkcie 1, Wykonawca upoważnia Pana/Panią 

...............- e-mail:.............faks:............tel.........., ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą 

upoważnia się Pana Andrzeja Weissa - e-mail: andrzej.weiss@mpgk.com.pl, faks: 32 35 87 661, tel.32 35 87 

626.  

4. Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo jakości dostarczonej partii oleju napędowego wystawione 

przez producenta lub certyfikowane laboratorium oraz dokument z informacją dot. ciężaru właściwego i 

temperaturą, który jest niezbędny przy przyjmowaniu oleju napędowego do magazynu. 

5. Każdorazowo dostawa będzie potwierdzana przez Zamawiającego w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, w dniu dostawy, aktualnych świadectw legalizacji 

liczników odmierzających ilość paliwa zrzucanego do zbiorników Zamawiającego zamontowanych w 

pojazdach, które będą realizowały dostawę oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego. 
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7. Wykonawca oświadcza, że złożył kaucję gwarancyjną, o której mowa w art.105b ust. 1 Ustawy z dnia 11 

marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2020 poz. 106) w wysokości co najmniej 1 000 

000,00 zł. Termin ważności kaucji nie będzie krótszy niż termin obowiązywania niniejszej umowy. 

Wykonawca, który nie wpłacił ww. kaucji gwarancyjnej zobowiązany będzie przedkładać Zamawiającemu 

comiesięczną deklarację VAT wraz z dowodem jej złożenia w urzędzie skarbowym oraz potwierdzeniem 

wpłaty podatku wynikającego z tej deklaracji.  

8. Zamawiający dokona weryfikacji wpłaty kaucji gwarancyjnej poprzez wgląd do wykazu podmiotów, które 

złożyły kaucję gwarancyjną, publikowanego w BIP Ministra Finansów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania rejestru zgłoszeń i innych wymaganych prawem czynności, na 

podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 2332 o systemie monitorowania drogowego 

przewozu towarów.) 

10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niekorzystne skutki wynikające z jego działań, 

niedopatrzeń lub zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia. ppoż. i ochrony środowiska w stosunku do 

Zamawiającego, miejsca wykonywania prac, jak również jakiejkolwiek strony trzeciej. 

§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wadę 

zmniejszającą jego wartość lub użyteczność oraz gdy przedmiot dostawy nie posiada właściwości, o których 

istnieniu Wykonawca zapewni Zamawiającego. 

2. W przypadku dostarczenia wadliwej partii towaru Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia 

takiej samej partii towaru wolnego od wad na własny koszt i poniesienia wszelkich kosztów wynikających z 

dostarczenia wadliwej partii towaru, w tym kosztów opróżnienia z tego paliwa zbiorników Zamawiającego. W 

razie uzasadnionej reklamacji Wykonawca ponosi koszty laboratoryjnego badania oleju napędowego oraz jest 

zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego udokumentowanych 

kosztów i strat, w szczególności kosztów usunięcia awarii lub usterek pojazdów spowodowanych używaniem 

nieprawidłowego oleju napędowego. 

3. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 48 godzin, liczonych w dni robocze, licząc od chwili 

zgłoszenia. 

§ 5 

Cena 

1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty netto 

.................................... zł (słownie: .................................... /100) powiększonej o podatek od towarów i usług VAT 

naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego naliczenia, w tym 20% opcji. 

2. Cena netto z oferty za dostawę 1 m3 oleju napędowego, obejmującą cenę producenta pomniejszoną o upust 

Wykonawcy w wysokości ….. %, ustala się na kwotę netto …... zł 1 m3. 

3. Cena za dostawę 1 m3 oleju napędowego może ulec zmianie, wraz ze zmieniającymi się cenami stosowanymi 

przez producenta. 

4. Cena na dzień dostawy, jest ceną wynikającą z ceny producenta opublikowaną na stronie internetowej 

www.orlen.pl w przeddzień dostawy, pomniejszoną o udzielony upust Wykonawcy w wysokości ….. %. 

5. Cena paliwa określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z transportem, rozładunkiem i ubezpieczeniem 

oraz wszystkie należne podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Zmiana wartości ceny netto, o której mowa w § 4 ust. 2, wynikająca z zastosowania zasady opisanej w § 4 ust.3 i 

4 nie stanowi zmiany umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

Wykonawca zobowiązany będzie do naliczania podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 

dokonania dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży pisemną 

reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 21 dni. Nierozpatrzenie 

reklamacji w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym lub przekroczenie tego terminu poczytuje się jako 

uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca niezwłocznie wystawi skorygowaną fakturę. 

8. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, 

kwota brutto niezafakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio 

dostosowana (zwiększona lub zmniejszona) przy czym wynikająca z oferty kwota netto pozostanie bez zmian. 
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9. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o naliczone kary umowne 

wynikające z noty obciążeniowej wystawionej zgodnie z postanowieniami § 7 umowy. 
 

§ 6 

Płatności 

1. Po każdej dostawie Wykonawca wystawia fakturę VAT. Zaleca się, aby Wykonawca dołączył wydruk ze strony 

internetowej producenta z dnia poprzedzającego dostawę, gdzie producent podaje cenę oleju napędowego za 1 m³ 

w temperaturze referencyjnej 15°C, będącego przedmiotem zamówienia. 

2. Należność za dostarczony olej napędowy Zamawiający zobowiązuje się regulować w oparciu o faktury VAT 

wystawione w terminie do 7 dni od daty dostawy oleju napędowego przez Wykonawcę potwierdzonego 

protokołem odbioru. 

3. Zamawiający zobowiązuje się regulować faktury nie później niż w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

4. Za dzień płatności uznany będzie dzień zrealizowania przelewu przez bank Zamawiającego. 

5. Za opóźnienie w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości obowiązujących odsetek 

ustawowych. 

§ 7 
Kary umowne  

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 8 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w dostawie oleju napędowego w terminie oznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

b) 5 % wartości brutto zamówionego paliwa za brak potwierdzenia przyjęcia do realizacji zapotrzebowania w 

wyznaczonym terminie, o którym mowa w punkcie 3d załącznika nr 4 do SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej umowy; 

c) 10 000 zł za każde stwierdzone protokolarnie nieuziemienie pojazdu przez rozpoczęciem spustu paliwa. 

d) 15 000 zł za niewywiązanie się z zapisu § 3 punkt 7 niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, strona, z winy której nastąpiło odstąpienie zapłaci karę umowną w 

wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem postanowień § 7 nin. 

umowy. 

3. W przypadku opóźnienia dostawy, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu zleci dostawę oleju napędowego 

osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku kary umowne za opóźnienie w dostawie 

nalicza się do dnia wykonania zastępczego. 

4. W przypadku braku reakcji na złożoną reklamację, o której mowa w § 3 w ustalonym terminie, Zamawiający po 

uprzednim zawiadomieniu zleci usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 

przypadku kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad nalicza się do dnia wykonania zastępczego. 

5. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień 

opóźnienia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. O naliczaniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, określając jednocześnie termin 

uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności. 

8. Jeżeli szkoda przekroczy kwotę kary umownej, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Zmiana, Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

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

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem: 

a) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy a zmiana 

umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 

b) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dostawy będące przedmiotem niniejszej 

umowy, powodująca, że niezmienność ceny groziłaby Wykonawcy rażącą stratą. 
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c) przeniesienia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie w 

przypadku następstwa prawnego, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany 

oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

d) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który 

wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy 

tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy, 

e) zmiany technologii unieszkodliwiania odpadów u Zamawiającego.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: 

a) wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1 umowy; 

b) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 

terminu nie zaprzestanie naruszeń umowy; 

c) Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy. 

d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu 

wykonania zrealizowanej części umowy. 

e) Wykonawca nie wywiąże się za zapisu § 3 punkt 7 niniejszej umowy. 

5. W przypadku powstania szkody w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający może dochodzić na 

zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ust. 1 Ustawy, wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

zamówień publicznych oraz inne związane z przedmiotem umowy przepisy powszechnie obowiązujące. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

6. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami. 
  

         Wykonawca                                Zamawiający 


