
WZÓR UMOWY  Nr    /   / 
 
 

Zawarta w dniu ………………………… pomiędzy: 

 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzibą 83- 200 Starogard 

Gdański,  ul. Lubichowska 128, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ pod numerem 

KRS 0000188316, NIP 592-020-29-57, REGON 190550204 

reprezentowanym przez: 
 
Joannę Myślińską - Prezesa Zarządu 
Stefana Rajkowskiego - Członka Zarządu, Z- cę Dyrektora Spółki 
 
Zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

NIP ……………………………., REGON ……………………………… 

reprezentowanym przez: 

 

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

Zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 

zawarta została umowa następującej treści: 
 

§ 1  

                                                                   PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Dostawę oleju 

napędowego w roku 2016 / 2017 w ilości około 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji STAR - WiK  Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim” . 
 
Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Dostawcę ok. 80 000 litrów oleju napędowego. Olej 
napędowy dostarczany w okresie od 1 listopada 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku będzie 
posiadał parametry - temperaturę zablokowania zimnego filtra -28 "C i przez cały okres trwania 
umowy spełniał wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 9 
grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 
1441 z późn. zmianami) oraz wymogi określone w normach PN-EN, z uwzględnieniem preferencji 
Zamawiającego. 

 
2. Ogólny zakres robót: 

 
Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące: 

1. Dostawa oleju napędowego następować będzie transportem Wykonawcy partiami w ilości 

nie więcej niż 9 000 litrów w ciągu do 3 dni od telefonicznego zamówienia przez 

Zamawiającego. 

2. Do każdej dostawy należy załączyć świadectwo jakości oleju napędowego. 



3. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności parametrów dostarczonego oleju 

napędowego, umowa ulega rozwiązaniu z winy Wykonawcy. Natomiast w każdym przypadku 

uszkodzenia silników w związku ze złą dostawą koszty napraw i przestoju ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego oleju 

napędowego poprzez wykonanie badań laboratoryjnych. W wyniku stwierdzenia 

niezgodności parametrów dostarczonego oleju napędowego z wymaganiami producenta, 

koszt badań ponosi Wykonawca. 

 
3. Określona w § 1 ust. 1 i 2 ilość paliwa może ulec zmianie w granicach 20%. 

 

§2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Umowę zawiera się na czas określony od ………………….. do……………………….(12 miesięcy od 
podpisania umowy). 

2. W przypadku niedotrzymania terminu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo naliczenia kar umownych. 
 

§ 3 

                                  WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Zamawiający zapłaci „Wykonawcy" za dostarczony olej napędowy cenę jednostkową w  

wysokości: 
 
       za 1 litr oleju z dostawą  ............................. …….  zł netto + należny podatek VAT 
      ( słownie netto:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………….+ należny podatek VAT 

 
2. Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania zgodnie z 

przedmiotem umowy opisanym w §1. 

 § 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie po dostarczeniu danej partii oleju napędowego 

i otrzymaniu faktury VAT na konto Wykonawcy. 

2. Ustala się termin płatności do 21 dni od daty doręczenia faktury do Siedziby Zamawiającego przy 

ulicy Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim. 

3. Dostawca będzie otrzymywał należność za dostarczone paliwo zgodnie z §1 pkt 2 i §3 pkt. 1 
umowy po przeliczeniu wg PN-90 c-04 004 w temperaturze referencyjnej 15°C. 

 

§ 5 

 
1. Zaoferowana cena oleju napędowego nie podlega zmianie, za wyjątkiem spadku lub wzrostu 

ceny u producenta, podyktowanej wzrostem kosztów niezależnych od niego. 
2.  Powyższe Wykonawca  udokumentuje i poinformuje o tym Zamawiającego na piśmie. 
3.  W przypadku domagania się przez Wykonawcę zapłaty ceny oleju napędowego ponad 

ewentualny wzrost cen u producenta, będzie podstawą jednostronnego rozwiązania umowy 
przez Zamawiającego bez wypowiedzenia. 

 

 



§ 6 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za zwłokę, niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne Zamawiającemu: 

 
a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego         

w §1 ust. 2 pkt 1, karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w 
§3, za każdy dzień opóźnienia.     

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości 
ceny netto. 

 
2. Potrącenia wymagalnych kar umownych Zamawiający dokona z wynagrodzenia Wykonawcy na 

podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary. 
 

      § 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsze wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich zobowiązań wynikających z umowy, bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Naruszenie zakazu opisanego w pkt. 3 upoważnia Zamawiającego od odstąpienia od umowy na 
skutek okoliczności obciążających Wykonawcę. 

      § 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

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

Wykonawca                                                                                                      Zamawiający 


