
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 ...................dnia ..............................

Umowa na sukcesywne dostawy paliwa

zawarta w dniu ...................................... roku w Zduńskiej Woli pomiędzy:

Miejskim  Przedsiębiorstwem  Komunikacji  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,

ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod

nr KRS: 0000033985, NIP: 829-000-72-55,

reprezentowana przez Michała Płatka – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym ”

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

NIP..................................., REGON............................., reprezentowanym przez ………………………

zwanym/ą dalej „Dostawcą” następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  sukcesywna  dostawa  paliw  samochodowych  –  oleju

napędowego  wg  normy  PN-EN  590+A1:2017-6  w  ilościach  określonych  w  zapytaniu

ofertowym  do  zbiornika  na  powietrznego  mobilnego  służącego  do  przechowywania

i  dystrybucji  paliw  o  pojemności  5  m³  znajdującego  się  na  terenie Zamawiającego

i stanowiącego jego własność.

2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty pierwszej dostawy w ramach

niniejszej  umowy  nie  później  jednak  niż  30  dni  od  dnia  podpisania  umowy  lub  do

wykorzystania  kwoty,  o  której  mowa w art.  art.  3  ustawy z  dnia 11 września  2019,  dalej

"ustawa Pzp" w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.

3. Ilość  oleju  napędowego  określona  w  zapytaniu  ofertowym  są  ilościami  maksymalnymi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zamówienia. W takim wypadku Dostawcy nie

będzie przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu wobec Zamawiającego.

4. Dostawca zobowiązują się realizować przedmiot umowy po cenie jednostkowej wynikającej

z  ceny hurtowej  PKN ORLEN z  dnia dostawy pomniejszoną o upust  zawarty  w formularzu



cenowym, który to upust jest stały przez cały okres obowiązywania umowy i wynosi ……………

zł netto/m³.

5. Dostawy  oleju  napędowego  odbywać  się  będą  do  siedziby  Zamawiającego,  zgodnie  

z zamówieniem Zamawiającego, w terminie 48 godzin od przesłanego przez Zamawiającego

zamówienia  droga  elektroniczną  lub  telefonicznie.  Dostawy  muszą  być  realizowane  od

poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8-13.

Potwierdzeniem dostarczenia paliwa będzie podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń,

dokumentu wydania z bazy paliw.

6. Dostawy odbywają się staraniem i na koszt Dostawcy. 

7. Dostawca gwarantuje, że dostarczane paliwa mają jakość zgodną z obowiązującymi normami,

w szczególności PN-EN 590+A1:2017-06. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo

jakości  dostarczanego  paliwa,  dokument  wydania  z  bazy  paliwowej  (lub  jego  kopię)  oraz

dokument wydania dla Zamawiającego.

8. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  każdorazowej  kontroli  zgodności

parametrów jakości dostarczanego oleju napędowego zgodnie z dostarczonym świadectwem

jakości. Badanie próbek dostarczonego oleju napędowego odbywać się będzie w laboratorium

wybranym przez Zamawiającego. W przypadku gdy wynik badania laboratoryjnego (próbka

pobrana  z  dostawy)  wykaże  niezgodność  ze  świadectwem  jakości  dostarczonego  oleju

napędowego, koszty badania pokrywa Dostawca.

9. W  przypadku  dwukrotnego  stwierdzenia  niezgodności  parametrów  dostarczonego  oleju

napędowego,  w  czasie  trwania  całej  umowy,  umowa  może  zostać  rozwiązana  z  winy

Dostawcy. 

10. W każdym przypadku uszkodzenia silnika w związku z niezgodną jakością oleju napędowego

koszty naprawy i przestoju ponosi Dostawca.

11. Zapytanie  ofertowe oraz  oferta  złożona  przez  Dostawcę  w przedmiotowym postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego są integralną częścią zawartej umowy.

12. Dostawca  zobowiązuję  się  do  posiadanie  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000,00 złotych. Okres ubezpieczenia

musi  obejmować  min.  okres  obowiązywania  umowy.  W  przypadku  ubezpieczenia

wygasającego  w  czasie  trwania  umowy  Dostawca  zobowiązuje  się  zawrzeć  nową  umowę

ubezpieczenia  na  warunkach  określonych  powyżej,  a  dowód  jej  zawarcia  okazać

Zamawiającemu.  Dostawca  zobowiązuje się  do  okazania  na  każdorazowe żądanie

Zamawiającego do okazania aktualnej kopii polisy.



§ 2

1. Maksymalna wartość umowy wynosi:

wartość brutto: …………………… przy stałym upuście …………… zł netto/m³. Upust ten obowiązuje

przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn

cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia wskazanych w § 1 ust 4 niniejszej umowy

i dostarczonej ilości  oleju napędowego, powiększone o obowiązujące w chwili  wystawienia

faktury  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  Podstawą do  wystawienia  faktury  jest

podpisany przez Zamawiającego dowód wydania z bazy paliw oleju napędowego, o którym

mowa w §1 ust 5.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje koszty dostarczenia przedmiotu umowy

Zamawiającemu, a także wszystkie inne koszty Dostawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Płatność  za  każdorazową  dostawę  będzie  realizowana  w  terminie  ………  dni  od  daty

prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT,  przelewem  na  rachunek  Dostawcy  wskazany  na

fakturze.  Płatności  odbywać  się  będą  każdorazowo  przy  wykorzystaniu  mechanizmu

podzielonej  płatności  VAT  (MPP).  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przesyłania  faktury

również drogą elektroniczną. 

5. Dostawca nie ma prawa  przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na

osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Strony  uzgadniają,  że  wierzytelności  przysługujące  Dostawcy z  tytułu  uiszczenia  należności

przez  Zamawiającego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nie  mogą  być  bez  zgody

Zamawiającego przelane na osoby trzecie w formie umowy przelewu wierzytelności, czy też

jakiejkolwiek innej formie.

§ 3

1. W przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  między  ilością  oleju  napędowego  określonego  

w  dokumentach  przewozowych,  a  ilością  dostarczaną,  Zamawiający  sporządzi  

w obecności pracownika Dostawcy (kierowcy) protokół rozbieżności i zabezpieczy dokumenty

przewozowe.

2. O  stwierdzonych  rozbieżnościach  Zamawiający  niezwłocznie  (w  ciągu  3  dni  roboczych

definiowanych  jako:  poniedziałek,  wtorek,  środa,  czwartek,  piątek)  powiadomi  Dostawcę

drogą elektroniczną.



3. Załatwienie uznanych reklamacji ilościowych będzie następować w ciągu 48 godzin od dnia

zawiadomienia(nadania  wiadomości  elektronicznego),  poprzez  odpowiednie  uzupełnienie

dostawy uwzględniające faktycznie dostarczoną ilość oleju. Nieuzupełnienie dostawy w w/w

terminie uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej zgodnie z § 5 ust 1 lit a, do

dnia uzupełnienia dostawy.

4. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację ilościową w ciągu 48 godzin od dnia jej

zgłoszenia uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.   

5. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację dotyczącej jakości paliwa w ciągu 7 dni

roboczych od dnia jej zgłoszenia uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.

§ 4

1. Zastrzeżenia dotyczące jakości oleju napędowego oraz jego niezgodności ze złożoną ofertą,

Zamawiający będzie zgłaszał drogą elektroniczną. 

2. Nie udzielenie przez Dostawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 48 godzin od dnia

zawiadomienia  (nadania  wiadomości  elektronicznej)  uważa  się  za  uznanie  reklamacji  za

uzasadnioną.

3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Dostawca najpóźniej w terminie 48 godzin

odpowiednio wymieni  dostarczony  olej  napędowy,  na własny koszt,  na zgodny ze złożoną

ofertą.  Nie  wymienienie  dostarczonego  oleju  napędowego  w  w/w  terminie  uprawnia

Zamawiającego do naliczenia kary umownej w podwójnej wysokości wskazanej w § 5 ust. 1

lit. a, naliczanej od dnia zawiadomienia Dostawcy do dnia wymiany oleju napędowego.

4. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  Dostawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  olej  do

Zamawiającego na własny koszt.

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  profesjonalne,  rzetelne  i  terminowe  wykonanie

przedmiotu zamówienia.

§ 5

1. Zamawiający może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej, w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w realizacji dostaw, w wysokości 0,01% wartości brutto umowy wskazanej

w  §  2  ust  1  za  każdy  rozpoczęty  dzień  przekroczenia  umownego  terminu  realizacji

zamówienia;

b) za naruszenie warunków umowy o których mowa w § 1 i 4 w wysokości 0,5 % wartości

brutto umowy, o której mowa w § 2 ust 1, za każdy taki stwierdzony przypadek.



2. Zamawiający może żądać od Dostawcy zapłaty  kary umownej w przypadku odstąpienia od

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości

10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust 1.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z  należności

przysługujących Dostawcy.

4. Jeżeli  wysokość  szkody  powstałej  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania

umowy  przekraczać  będzie  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej  Zamawiający  może

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Za nieterminową zapłatę za wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

6. Dostawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od

umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego

w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w & 2 ust. 1

§ 6

1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,

Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości

o  powyższych  okoliczności.  W  takim  przypadku  Dostawca  może  żądać  wynagrodzenia

należnego jedynie z tytułu wykonanej już części umowy o ile wynagrodzenie to nie zostało już

zapłacone.

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności  za niewykonanie w całości  lub w części  zobowiązań

wynikających z umowy, jeśli  niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej.  Za siłę wyższą,

w rozumieniu umowy,  uważa  się  klęski  żywiołowe,  katastrofy,  decyzje  i  akty  normatywne

pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami

tych organów, wojny, mobilizacje, blokady, embargo, zamknięcie granic, strajki pracowników

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części.

3. W  przypadku  postawienia  Dostawcy  w  stan  likwidacji,  upadłości  lub  zajęcia  jakiejkolwiek

części  majątku Dostawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Stanowi to również

podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 5 ust 2.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną o której mowa w § 5 ust .

2 w szczególności gdy:

a) Dostawca nie wykonuje umowy ewentualnie wykonuje umowę niezgodnie z jej treścią lub

złożoną ofertą;



b) Dostarczony  przedmiot  umowy  ma  wady  istotne  (uniemożliwiające  właściwe  lub

zamierzone  przez  Zamawiającego  funkcjonowanie  przedsiębiorstwa  Zamawiającego)  lub

nie dające się usunąć;

c) Dostawca  nie  realizuje  terminowo  jakichkolwiek  zobowiązań  publicznoprawnych

związanych  z  przedmiotem  umowy  lub  nie  przedstawia,  na  każdoczesne żądanie

Zamawiającego,  dowodów  potwierdzających  ich  spełnienie  w  terminie  7  dni  od  daty

doręczenia żądania.

d) Zamawiający  otrzyma  z  urzędu  skarbowego  zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania

podatkowego którego efektem może być wydanie decyzji orzekającej  o odpowiedzialności

podatkowej  za  zaległości  podatkowe  Dostawcy  w  związku  z  dokonanymi  na  rzecz

Zamawiającego dostawami oleju napędowego.

5. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, należy dokonać w terminie 30 dni od

momentu zaistnienia jednej z przesłanek opisanych powyżej.

6. W przypadku przerwy w realizacji  umowy trwającej dłużej  niż 2 dni,  oprócz kary,  o której

mowa  w  §  5  ust.  1  lit.  a  Zamawiający  ma  prawo  zlecić  wykonanie  dostawy  innemu

podmiotowi,  różnicę  w cenie  pomiędzy  kosztami  dostawy od  Dostawcy a  zlecone innemu

podmiotowi pokrywa w całości Dostawca.

§ 7

1. Dostawca  zobowiązuje się  do  terminowego  wykonywania  zobowiązań  publicznoprawnych

(podatków  w szczególności  zapłaty  podatku  od  towarów  i  usług,  akcyzowego  oraz  opłaty

paliwowej) z tytułu dostaw oleju napędowego na rzecz Zamawiającego.

2. Dostawca,  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  ma  obowiązek  przedstawienia  dowodów,

wskazany  przez  Zamawiającego,  poświadczający  wykonywanie  obowiązków  w  zakresie

zobowiązań publicznoprawnych w tym w szczególności podatku od towarów i usług, podatku

akcyzowego oraz opłaty  paliwowej jakie winny być uiszczane od dostaw realizowanych na

rzecz  Zamawiającego.  Jeśli  Dostawca  nie  jest  płatnikiem  któregokolwiek  ze  wskazanych

podatku  ma obowiązek  uzyskać  wskazane  przez  Zamawiającego  dowody  od  płatnika  tych

zobowiązań publicznoprawnych.

3. Dostawca  oświadcza,  że  posiada  status  dużego  przedsiębiorcy  w  rozumieniu  art.4  pkt.6

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach

handlowych.



§ 8

1. Brak egzekwowania przez jedną ze stron realizacji obowiązków drugiej strony w czasie trwania

umowy nie będzie interpretowane jako zgoda strony na niewykonanie postanowień umowy

lub zmianę jej treści.

2. Wszelkie  oświadczenia  i  zawiadomienia  pomiędzy  stronami  dokonywane  będą  drogą

elektroniczna (poczta elektroniczna)  a opisane w § 5 i  6  dodatkowo potwierdzone listem

poleconym.

3. Strona  zobowiązana  jest  niezwłocznie  zawiadomić  drugą  stronę  o  zmianie  swych  danych

adresowych lub poczty  elektronicznej.  W przypadku braku takiego zawiadomienia,  wszelka

korespondencja wysłana będzie pod adresy ujawnione w umowie. Zmiana danych adresowych

nie stanowi zmiany umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy do przesyłania wszelkiej korespondencji:

a) Zamawiający:  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością,  ul.  Sieradzka  68/70,  98-220  Zduńska  Wola,  adres  poczty

elektronicznej: sekretariat@mpk.zdunskawola.net

b) Dostawca: ……………

5. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone do umowy tylko i wyłącznie w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

6. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek

postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez

wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony

Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy.

7. W przypadku gdy  jakiekolwiek  postanowienie  Umowy okaże  się  lub stanie  nieważne  albo

niewykonalne,  Strony zobowiązane będą do niezwłocznej  zmiany lub uzupełnienia Umowy

w  sposób  oddający  możliwie  najwierniej  zamiar  Stron  wyrażony  w  postanowieniu,  które

uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie komunikacji

sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

9. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały rozstrzygać

w drodze porozumienia, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygał je będzie właściwy

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.



10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

każdej ze stron.

         DOSTAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY
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