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PROJEKT 
UMOWA Nr …………….. 

 
zawarta w dniu …………… r. w Strzegowie pomiędzy Zakładem Komunalnym w Strzegowie                   
z siedzibą w Strzegowie przy ul. Plac Wolności 32 zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu – Jerzego Brzezińskiego (na podstawie 
pełnomocnictwa ……………………… 
a ………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej “Wykonawcą” reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………. 
o treści następującej: 
  

§1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa paliw na rzecz Zamawiającego na maksymalną kwotę brutto 
……………………. zł  słownie: …………………………………………………. 
 wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w zakresie części nr 1,                             
z uwzględnieniem skorzystania z prawa opcji przewidzianego w ust 3. 
2. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy zakupi, z uwzględnieniem prawa opcji 
przewidywanego w ust. 3: 
1) olej napędowy – maksymalnie 30 m3, 
2) olej opałowy lekki do celów grzewczych – 10 m3. 
3. W oparciu o art. 34 ust 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ramach niniejszej umowy 
zastosowane zostanie prawo opcji w zakresie dostawy oleju napędowego i oleju opałowego. Z 
szacunkowej ilości 30 m3 oleju napędowego gwarantowany zakup wyniesie 18 m3, natomiast 
pozostałą ilość tj. do 12 m3 Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających 
ze zużycia oleju napędowego. Z szacunkowej ilości 10 m3 oleju opałowego gwarantowany zakup 
dla Zakładu Komunalnego w Strzegowie wyniesie 7 m3, natomiast pozostałą ilość tj. 3 m3 Zakład 
Komunalny w Strzegowie zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia oleju 
opałowego. 
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.                         
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 
 

§2 
1. Wykonawca dostarczy olej autocysternami do magazynu Zamawiającego w Strzegowie w godz. 
8:00 - 16:00. Autocysterna musi być wyposażona w legalizowane urządzenie do nalewania do 
zbiornika napowietrznego wraz z licznikiem mierzącym ilość wydanego oleju. Zamawiający 
dysponuje zbiornikiem na olej napędowy o pojemności 4 tys. litrów oraz zbiornikiem na olej 
opałowy o pojemności 5 tys. litrów (wspólny zbiornik Zakładu Komunalnego w Strzegowie i 
Urzędu Gminy w Strzegowie). Koszty transportu pokrywa Wykonawca. 
2. Jednostkowe dostawy oleju odbywać się będą w ilości szacunkowej około 3000 litrów, 1 do 2 
razy w miesiącu. 
3. Wykonawca zrealizuje jednostkową dostawę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, liczonych od 
dnia otrzymania do godz. 16:00 zamówienia nadanego telefonicznie, faksem lub emailem przez 
Zamawiającego, przy założeniu, że zamówienie zostało złożone w dniu roboczym. 
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4. Do każdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy producenta 
paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa. 
5. Do dostaw oleju napędowego stosuje się wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.  w sprawie wymagań 
jakościowych dla  paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.) oraz wymagania normy 
PN-EN 590. 
6. Do dostaw oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych stosuje się wymagania   
jakościowe określone w normie PN-C 96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie 
oleju opałowego lekkiego gatunku L-1. 
7. Dostawy do Zamawiającego będą rozliczane i fakturowane w ilościach mierzonych w 
temperaturze rzeczywistej – ilość oleju określona na fakturze misi być zgodna ze wskazaniem 
licznika urządzenia napełniającego zamontowanego przy autocysternie. 
 

§3 
1. Należność za dostarczony olej uiszczana będzie na podstawie wystawionych faktur VAT 
przedstawianych przez Wykonawcę po wykonaniu zlecenia, w terminie 30 dni od otrzymania 
faktury VAT. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że płatność dokonywana będzie w formie przelewu bankowego na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 
3. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę: Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 
Strzegowo, NIP 569 175 90 48 oraz zawierała będzie dane dodatkowe: Odbiorca: Zakład 
Komunalny w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo. 
 

§ 4 
1. Ceny jednostkowe netto wraz z transportem do magazynu zamawiającego zgodnie z ofertą 
Wykonawcy wynoszą: 
1) olej napędowy – …………….. zł. za 1 m3, 
2) olej opałowy lekki do celów grzewczych – ……………… zł. za 1 m3. 
2. Ceny jednostkowe każdego rodzaju paliwa przy każdorazowej dostawie zostaną ustalone 
przez Wykonawcę w następujący sposób: 
Cd = Co x W / 1000 
Cd – cena jednostkowa netto zł/litr paliwa danego rodzaju 
Co – cena jednostkowa netto zł/m3 paliwa danego rodzaju (zaoferowana w przetargu) 
W – wskaźnik zmiany ceny 
           X + Y       A + B 
W = ----------- : ------------ 
              2                2 
X – hurtowa cena netto 1m3 paliwa danego rodzaju odpowiednio: oleju napędowego 
ekodiesel, oleju napędowego grzewczego eksterm plus obowiązująca w PKN ORLEN 
w dniu dostawy, 
Y - hurtowa cena netto 1m3 paliwa danego rodzaju odpowiednio: oleju napędowego 
EURODIESEL, oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED obowiązująca 
w Grupie LOTOS S.A. w dniu dostawy, 
A - hurtowa cena netto 1m3 paliwa danego rodzaju odpowiednio: 
oleju napędowego ekodiesel – ………………. zł.. 



Załącznik nr 5a do SIWZ 

3 

 

oleju napędowego grzewczego Eksterm Plus – ………………. zł. 
obowiązująca w PKN ORLEN w dniu ogłoszenia przetargu (………………… r.) 
 
B - hurtowa cena netto 1m3 paliwa danego rodzaju odpowiednio: 
oleju napędowego EURODIESEL – ……………….. zł, 
oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED – ………………….. zł. 
obowiązująca w Grupie LOTOS S.A. w dniu ogłoszenia przetargu (………………… r.) 

3. Wykonawca do każdej dostawy przedstawi Zamawiającemu pisemną kalkulację wyliczenia ceny 
wraz z wydrukami cen hurtowych PKN ORLEN i Grupy LOTOS S.A., które stanowiły podstawę 
do wyliczenia ceny. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia poprawności wyliczenia ceny jednostkowej 
przy każdej dostawie. 
5. Strony uwzględnią zmiany cen oleju wynikające z ustawowej zmiany podatku VAT. 
6. Zmiana ceny jednostkowej dla każdej dostawy podyktowana zmianami cen przez producentów 
lub zmianami wynikającymi z ustawowej zmiany podatku VAT nie stanowią zmiany niniejszej 
umowy. 
 

§5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 
wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, od wartości paliwa dostarczonego po terminie, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wartości zamówienia. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli dostarczone paliwo nie będzie spełniało wymogów 
jakościowych określonych w § 2 ust. 5 i 6. 
 

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej partii paliwa świadectwo jakości w postaci 
atestu lub orzeczenia laboratoryjnego producenta. 
 

§ 7 
Termin dostawy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r., 
 

§ 8 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
2. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie 
wykonawca zapłaci 0,1% kary z wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w 
przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo. 
3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom 
w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 
4. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom uznane będzie: 
- brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń podwykonawców o dokonanej 
zapłacie wynagrodzenia, 
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- brak przedłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, 
5. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom 
zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność 
zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 razy lub, gdy 
suma wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 
5% wartości umowy. 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w 
terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których 
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych 
podwykonawców oraz nie przedłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 
 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

            Wykonawca:                                                                            Zamawiający: 


