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                                   UMOWA NA DOSTAWY - wzór 

 

Zawarta w dniu …….-2017 roku  w Ostrowi Mazowieckiej  pomiędzy: 

 

   Zakładem Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ulica B. Prusa 66   

Nr REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 

złotych 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………..   Prezes Zarządu  

   

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a: 

………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………………..    REGON ………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania o zamówienie publiczne na Dostawa oleju napędowego do zakładowych stacji 

paliw i oleju opałowego  lekkiego do kotła c.o. prowadzonego w trybie przetarg 

nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209.000 euro. 

 Strony oświadczają co następuje: 

                                                                      § 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa 190 000 dm3 oleju napędowego i 6 000 dm3 

oleju opałowego  – cena franco Ostrów Mazowiecka i Stare Lubiejewo- stacje kontenerowe 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 

określony w ust. 1. 

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia 2017………,                      

która stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

                                                                      § 2 

1. Termin rozpoczęcia dostaw stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień  

podpisania umowy. 

2. Umowa obowiązywać będzie do dnia ………….-2018r. 
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                                                                       § 3 

 

1. Przewidywana kwota wynagrodzenia za dostarczone paliwa to,……………….. PLN netto 

(słownie……………………………………………………………………… złotych )      

Wskazana kwota zawiera podatek VAT w stawce:………% tj. ………… PLN, razem 

        brutto,……………….. PLN (słownie…………………………………………… złotych )       

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i będzie liczone w następujący sposób : cena 

producenta z dnia dostawy (zmienna)  –  opust (stały) podany w ofercie  za 1dm3 paliwa .  

3.   Opust dla O.N wynosi – …….. zł netto za 1 dm3, natomiast dla O.O. -……..zł za  1 dm3. 

4. Dostawy minimalne dla O.N., to ok.3 tys.dm3, dla O.O. ok.1 tys. dm3. 

5. Maksymalny czas dostawy ………. h licząc od godziny złożenia zamówienia. 

6. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy w częściach  

przelewem , sukcesywnie według zamówień w terminie ……. dni od dnia otrzymania 

faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na zamówioną partię paliwa 

7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Na fakturze będzie  podana cena jednostkowa  netto ( w celu sprawdzenia wartości 

opustu/marży) i dołączone będzie odpowiednie świadectwo jakości ze wskazaniem 

producenta paliwa. 

                                                                 

                                                                 § 4 

 

1. W związku z odpowiedzialnością podatkową nabywcy w szczególnych przypadkach, 

określoną w art. 105 a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, strony 

ustaliły, że wykonawca zobowiązuje się przedstawić przed podpisaniem umowy  aktualny 

dokument potwierdzający wpłatę kaucji gwarancyjnej o której mowa w art. 105b wyżej 

cytowanej ustawy lub: 

a) w przypadku braku takiego wpisu , złożenia wymaganego w SIWZ Zaświadczenia o 

niezaleganiu w podatkach wystawionego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (obecnie 

ważne 3 miesiące) z jego aktualizacją ważności na bieżąco  przez okres obowiązywania umowy  

2. W przypadku gdy Wykonawca wycofa kaucję gwarancyjną, bezwzględnie w terminie 7 dni 

będzie zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i  bezzwłocznie przedstawi   

aktualne Zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w 

podatkach.  

 

                                                                      § 5 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w     

formie kar umownych w następujących przypadkach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie  lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania określonego w umowie w wysokości 0,2% kwoty określonej w    

§ 3 ust.1, za każde 24 godziny zwłoki, w przypadku: 

a) niedotrzymaniu terminu dostawy przedmiotu umowy 
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b) niedotrzymania właściwej jakości przedmiotu umowy 

2. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego,  

wówczas  zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 20% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku  niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącanie przez Zamawiającego powstałej należności z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

                                                                      § 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 

1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie 

mają zastosowania  

                                                                        § 7 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 

Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wykonania 

niniejszej umowy.  

                                                                        § 8 

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które 

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

                                                                       § 9 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. Rezygnacja taka wymaga wykazania braku roszczeń  wobec 

wykonawcy z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo. 

2) zmiany dotyczącej podmiotu trzeciego, na którego zasobach, Wykonawca opierał się 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę 

pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez 

dotychczasowy podmiot. 

3) zmiany terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły 

wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 

która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, 
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4) zmian innych niż wymienione w pkt. 1) – 3) dotyczących nazwy Wykonawcy, siedziby 

Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, numerów 

kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 

5)  zmian stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia – w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

2. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie 

zewnętrzne: 

1) o charakterze niezależnym od stron, 

2) którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

4) którego nie można przypisać drugiej stronie. 

                                                                       § 10 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

                                                                       § 11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579), 

                                                                       § 12 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

                                                                       § 13 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy dwa 

dla Zamawiającego. 

     

 Zamawiający Wykonawca 


