
WZÓR UMOWY Nr / / 2017 

zawarta w dniu w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. 
z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 128, NIP 592-020-29-57, REGON 190550204, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ pod numerem KRS 0000188316, 
reprezentowanym przez: 
Joannę Myślińską - Prezes Zarządu 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ", 
zwanymi dalej łącznie „STRONAMI" 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Dostawa oleju 
napędowego w roku 2017 / 2018 w ilości 80 000 litrów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji STAR - WiK Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim". 

2. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Dostawcę 80 000 litrów oleju napędowego. Olej 
napędowy dostarczany w okresie od 1 listopada 2017 roku do dnia 31 marca 2018 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. 

3. Ogólny zakres przedmiotu umowy określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. W szczególności przedmiot umowy obejmuje następujące warunki: 
1) Dostawa oleju napędowego następować będzie transportem Wykonawcy na jego koszt do 

siedziby Zamawiającego 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) 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. 

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

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

Umowę zawiera się na czas określony: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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§ 3 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 
wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, 
efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w okresie obowiązywania umowy oraz po 
jej zakończeniu, a także do nieudostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego 
jakichkolwiek materiałów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby realizujące umowę ze strony Wykonawcy nie będą 
wykorzystywać w jakimkolwiek celu niezwiązanym z realizacją umowy informacji uzyskanych w 
związku z realizacją umowy zarówno w trakcie realizacji umowy, jak po jej zakończeniu, ani ich 
udostępniać osobom/podmiotom trzecim. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku uszkodzenia pojazdów lub 
maszyn, wynikających ze złej jakości dostarczonego oleju napędowego. Odpowiedzialność 
odszkodowawcza rozciąga się również na utracone przez Zamawiającego korzyści wynikające z 
przestoju pojazdów lub maszyn. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony określają wartość umowy na kwotę netto + należny podatek VAT 
( brutto). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę 1 litra oleju napędowego zł netto 
( zł brutto), 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych realizacją zadania zgodnie 
z przedmiotem umowy opisanym w §1. 

2. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie w częściach po wykonaniu przez Wykonawcę 
zamówienia cząstkowego i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Dostawca będzie otrzymywał należność za dostarczone paliwo zgodnie z §1 ust. 3 i §4 ust. 2 
umowy po przeliczeniu wg PN-90 c-04 004 w temperaturze referencyjnej 15°C. 

4. Ustala się termin płatności do 14 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 
5. Strony ustalają, iż cena określona przez Wykonawcę w wybranej w trybie przetargu ofercie jest 

niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. 
6. 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 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: 

Jan Zander, tel. 58 56 014 79, e-mail jan.zander@star-wik.pl lub osoba przez niego upoważniona 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: 

, tel , e-mail 
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3. Każdorazowo odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonane przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie Karta dostaw oleju. Podpisanie Karty odbioru oleju nie 
pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy 
ujawnione w okresie ich obowiązywania. 

§ 7 

GWARANCJA 

1. Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanego oleju. W razie stwierdzenia wad jakościowych 
oleju lub brak świadectwa jakości Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklamację 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od daty jej 
otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. 

2. W przypadku nieudzielania odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 3 dni, licząc od daty jej 
otrzymania będzie uważane przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

3. Realizacja reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od 
wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 3 dni, licząc od daty uznania reklamacji przez Wykonawcę. 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za opóźnienia, 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. 3 pkt 3, 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 20% wartości 
ceny netto określonej w §3 ust. 1. 

c) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku złej 
jakości dostarczanego przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
netto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

d) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto, o jakim mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 
z wyłączeniem odstąpienia z przyczyn określonych w § 8 działu „Odstąpienie od umowy". 

2. Potrącenia wymagalnych kar umownych Zamawiający dokona z wynagrodzenia Wykonawcy na 
podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary. 

§ 9 

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 faktycznego wykonania części umowy. 

2. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności parametrów dostarczonego oleju 
napędowego Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy ze skutkiem od daty odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 
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§ 1 0 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory związane z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać 
w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu 
poprzedzającym w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia sporu na 
piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny 
nieważne, lub niewykonalne, taka nieważność, lub niewykonalność nie ma wpływu na żadne inne 
postanowienia niniejszej umowy, przy czym niniejsza umowa będzie interpretowana i zmieniona 
w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem by dostosować ją do woli stron wyrażonej 
w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, 
w całości ani w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny 
umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych 
Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na 
piśmie. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Załączniki wskazane w treści umowy stanowią jej integralną część. 

Załącznik: 

1. Karta dostaw oleju. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


