
Część C SIWZ 

Ogólne warunki umowy 

 

Umowa zawarta w dniu …………20… r. w Głogowie Małopolskim 

 

pomiędzy: 

………………………………………, -zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym” 

 

reprezentowaną przez:  

……………………………………………….. 

a 

Firmą ………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą” 

 

 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej w skrócie 

„uPzp”, wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywną 

dostawę 80 000 litrów oleju napędowego B-0 w 2021 roku, została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1.  Przedmiot umowy. 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa 80 000 litrów oleju 

napędowego B-0 w 2021 roku w temperaturze rzeczywistej.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania 20% przedmiotu zamówienia 

określonego w ust, 1 w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste 

będą mniejsze od zamawianych. Niewykorzystanie powyższych wielkości nie może 

stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do 

wysokości faktycznej dostawy i należnej odpłatności. 

3. Dostawy  będą  realizowane  na  zasadach  doraźnych w zależności od miesięcznych potrzeb 

w ilości nie mniejszej niż 2 000 litrów na podstawie dyspozycji faksem lub e-mail w czasie  

do 24 godzin. 

4. Dostawy paliwa  będą realizowane do stacji tankowania, znajdującej się pod adresem: 

Głogów Małopolski ul. Piaski 2,  

 

§ 2. Termin realizacji umowy 

 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie: od podpisania umowy do 31.12.2021 r.   

2. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy na mocy porozumienia stron 

w każdym czasie, bez wzajemnych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 

3. Dostawa będzie następowało sukcesywnie. 

4. Dostawy paliwa będą realizowane na podstawie składanych przez Zamawiającego 

zamówień, określających ilość paliwa. 

5. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 15:00 w ciągu 24 

godzin od złożenia zamówienia. Jeżeli upływ 24 - godzinnego terminu realizacji złożonego 

zamówienia nastąpi w innych dniach i godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim, 



Wykonawca zrealizuje dostawę w pierwszym dniu roboczym od poniedziałku do piątku 

przypadającym po dniu upływu terminu realizacji zamówienia.  

6. Zamawiający dopuszcza opóźnienie dostawy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

lecz nie większe niż 1 dzień od wyznaczonego terminu. Mimo ewentualnego opóźnienia 

dostawy paliwa, Wykonawca na wystawionej fakturze będzie ujmował cenę z dnia, w 

którym była wymagana dostawa, chyba, że cena z dnia faktycznej dostawy będzie 

korzystniejsza dla Zamawiającego.  

7. Zamówienia będą składane na nr faksu:.............................................., adres poczty 

elektronicznej: .............................................................. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia 

faksem lub pocztą elektroniczną. Nie potwierdzenie otrzymania zamówienia nie zwalnia 

Wykonawcy od realizacji dostawy, jeżeli Zamawiający złożył zamówienie. 

 

§ 3 Odbiór 

 

1. Odbioru paliwa dokonuje pracownik Zamawiającego lub upoważniona przez 

Zamawiającego osoba. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przy dostawie orzeczenia laboratoryjnego 

sporządzonego przez uprawnione laboratorium. Orzeczenie musi zawierać podstawowe 

dane charakteryzujące paliwo oraz określać datę wykonania badań. 

3. Dostarczający paliwo zobowiązany jest posiadać dokument zawierający datę wydania 

paliwa z magazynu (hurtowni paliw) i okazać pracownikowi Zamawiającego. 

4. Brak ww. dokumentów lub pochodzenie paliwa ze źródeł innych niż wskazane w SIWZ 

może być podstawą odmowy przyjęcia paliwa do magazynu Zamawiającego, a dostawa 

będzie uważana za niezrealizowaną.  

5. Dostawa paliwa odbywa się sprawnymi technicznie i opuszczonymi do przewozu 

substancji niebezpiecznych środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt. 

6. Zamówienie ze strony Wykonawcy będą realizować pracownicy posiadający uprawnienia 

do pracy z substancjami niebezpiecznymi (Kierowcy) i inne doświadczone przy 

dystrybucji paliw osoby. 

7. Za dostarczone paliwo Zamawiający zapłaci kwotę netto wynikającą z iloczynu faktycznie 

dostarczonej ilości oleju napędowego B-0 i ceny bazowej ON z dnia dostawy 

zamieszczonych na stronie internetowej http://www.paliwa.pl/ dla PKN ORLEN lub 

LOTOS w zależności od którego producenta będzie dostarczone paliwo, pomniejszonej o 

stały upust z  formularza ofertowego stanowiącym załącznik Nr 1 do Umowy. Kwota netto 

zostanie powiększona o podatek VAT. 

 

 

§ 4 Wartość umowy i warunki płatności 

 

1. Szacowana na potrzeby wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy wg ceny 

określonej w ofercie dla 80 000 litrów paliwa ON B-0 wynosi: 

brutto ...........................zł (słownie................................... ), w tym podatek VAT .............%  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za dostarczone  paliwo wg dziennej hurtowej 

ceny obowiązującej w dniu sprzedaży Wykonawcy 1 litra ON, zamieszczonych na stronie 

internetowej http://www.paliwa.pl/ dla PKN ORLEN lub LOTOS w zależności, od którego 

producenta będzie dostarczone paliwo, pomniejszonej o stały upust ………- zgodnie ze 

złożoną ofertą Wykonawcy. 

3. W dniu dostaw Wykonawca zobowiązany będzie zachować ten sam, upust  dla jednego litra 

ON B-0 z dostawą na miejsce (jaki zaoferowany był w pkt 1a Formularza ofertowego) 



w stosunku do ceny hurtowej, zamieszczonych na stronie internetowej 

http://www.paliwa.pl/ dla PKN ORLEN lub LOTOS w zależności, od którego producenta 

będzie dostarczone paliwo 

4. Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę za dostarczone paliwo Zamawiający będzie 

opłacał przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od 

daty jej wystawienia.  

5. Przekroczenie terminu płatności przez Zamawiającego może powodować naliczenie 

odsetek ustawowych. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia i wysyłania faktur VAT bez podpisu 

odbiorcy. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

8. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów dotyczących 

przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia) 

nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 5 Próby jakości 

 

1. Z każdej dostarczonej partii paliwa Zamawiający będzie pobierał do szklanego naczynia 

próby paliwa, które będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia dostawy. 

2. Próbka będzie pobierana przed zrzutem dostarczanego oleju napędowego do zbiornika 

Zamawiającego.  

3. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego produktu Zamawiający natychmiast 

powiadomi Wykonawcę, wstrzymując przyjęcie dostawy do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 

Brak wyjaśnienia wątpliwości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będzie 

równoznaczny z niezrealizowaniem dostawy, co do której Zamawiający powziął 

wątpliwości. 4.Zamawiający zastrzega możliwość badań jakości dostarczonego produktu w 

niezależnym laboratorium. W przypadku niezgodności jakości dostarczonego ON B-0 z 

normą PN- EN590: koszt badań pokrywa Wykonawca. W przypadku potwierdzenia 

zgodności jakości z ww. normami koszt badań pokrywa Zamawiający. 

5. Dostawa niezgodnego produktu z ofertą potwierdzona badaniami laboratoryjnymi będzie 

podstawą do zerwania umowy z winy Wykonawcy. 

 

 

§ 6 Gwarancja i reklamacje 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości dostarczonego paliwa przez okres jednego miesiąca 

od dnia dostawy.  

2. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia aparatury, zasilającej i silników 

eksploatowanych w pojazdach Zamawiającego, powstałe z powodu nieodpowiedniej jakości 

paliwa.  

3. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniki dostarczenia mu paliwa złej jakości, 

uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania także na zasadach 

ogólnych przewidzianych przez przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

§ 7 Kary umowne 

 



1. W razie niewykonania lub nie należytego wykonania któregokolwiek z postanowień 

umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną wysokości 

5% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Za opóźnienie dostawy zamówionego paliwa przekraczającej jeden dzień Zamawiający 

może naliczyć karę umowną wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień 

opóźnienia dostawy o  którym mowa w § 3 

3. Jeżeli dostawa zamówionego paliwa została zrealizowana niezgodnie ze złożonym 

zamówieniem (poza opóźnieniem opisanym w ust. 2) lub warunkami umowy, Zamawiający 

może naliczyć karę umowną w wysokości 3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych00/100) 

za każde nieprawidłowo zrealizowane zamówienie. Określona w zdaniu poprzednim karę 

umowną nie stosuje się w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy ilością paliwa 

zamówionego, a ilością paliwa dostarczonego, jeżeli różnica ta nie przekracza 20 % 

zamówienia.  

4. Zapłata katy umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli 

swoim działaniem bądź zaniechaniem przyczynił się do jej powstania. Strony zastrzegają 

sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie odrębnej noty księgowej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu 

wynagrodzenia 

 

§ 8 Odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiający niezależnie od przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 5 oraz przyczyn 

określonych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy bez jakichkolwiek 

konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych i 

finansowych dla Zamawiającego również w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania 

naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu terminu.  

3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 lub w § 5 ust. 5 może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i nie 

włącza możliwości dochodzenia zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej lub 

odszkodowania. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku braku zapłaty ze strony Zamawiającego faktury VAT wystawione przez 

Wykonawcę oraz po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty z wyznaczeniem min. 

7 dniowego terminu zapłaty. 

5. Rozwiązanie umowy nie pozbawia praw Zamawiającego wynikających z udzielonej 

gwarancji na paliwo, praw do żądania kar umownych, odszkodowań bądź innych należności 

związanych z umową. 

 

§ 9 Prawo opcji 

 

1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp prawo opcji tzn. zakup dodatkowego 

paliwa po cenach z upustem określonych w ofercie  . 



2. Dodatkowe dostawy uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych 

Zamawiającego. 

3. Dodatkowe dostawy nie przekroczą 30% tj  24 000 litrów. 

4. Dodatkowe dostawy w ramach prawa opcji obejmować będą wyłącznie dostawy tożsame z 

określonymi w  zamówieniu. 

5. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji dodatkowych 

dostaw w ramach prawa opcji. 

6. Z uprawnień wynikających z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w okresie 

obowiązywania umowy w przypadku wykorzystania ilości określonej w § 3 ust. 1  

7. Wykonawca po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 5 zobowiązuje się realizować 

dodatkowe dostawy w ramach prawa opcji od otrzymania informacji o dodatkowym 

zamówieniu w terminach i ilościach określonych w § 3 ust. 5  . 

8. Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień z prawa opcji nie rodzi żadnych 

roszczeń po stronie Wykonawcy. 

 

 

§ 10 Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 

przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy. 

3. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i 

na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.  

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP, Kodeksu 

cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy  

3. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 

Integralną częścią umowy jest: 

1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy, 
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WYKONAWCA 

 


