
 

UMOWA 

(projekt) 

 

Zawarta w dniu ........................2020 roku w Gnieźnie pomiędzy: 

 

URBIS  Sp. z  o. o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX 

Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości                

23.040.000,00 zł., NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490, BDO: 000003889,  zwaną w dalszej treści 

umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:  Rafała Tomczaka - Członka Zarządu 

 

a 

 

................................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez:  

..................................................................................................  

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą  

 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami  

 

 

 

w drodze przetargu „ nieograniczonego” zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych ON  i oleju opałowego 

poprzez tankowanie do zbiorników znajdujących się w  ZZO Lulkowo oraz Bardo  k/ Wrześni 

Zamawiającego w ilości szacunkowej: 

1) olej napędowy  -     140.000 dm3 

2) olej opałowy      -       80.000 dm3 

produkcji  PKN ORLEN /LOTOS S.A . Parametry tankowania paliwa zgodnie z PN/EN 590, PN-C-960.  

2. Dostawca oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia ( koncesję ) oraz kadrę do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3ti


 

3. Dostawca oświadcza, że posiada własny specjalistyczny sprzęt – pojazd do przewozu paliw 

płynnych wyposażony w miernik poboru paliwa. 

4. Termin  realizacji umowy: 

od dnia ................2020 do dnia . . . . . . . . . 2021 r. 

4.1 Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu, na który została zawarta lub wcześniej po 

wykorzystaniu maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1. 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają maksymalną wrtość umowy w dniu składania ofert w wysokości: 

netto............................. 

brutto............................ 

w tym: 

1) olej napędowy: 

netto:   - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w tym marża/upust – .................... 

  brutto: –....................................................................... 

2) - olej opałowy: 

netto:  -  ......................................................................w tym marża /upust- ...................... 

  brutto –.......................................................................... 

Ustala się upust kwotowy obowiązujący przez cały czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości: 

Olej napędowy - marża/upust ............................................................. 

Olej opałowy - marża/upust ............................................................. 

2. W wynagrodzeniu określonym w pkt. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Ceny paliw w okresie realizacji umowy będą obliczane wg następującej zasady: 

cena hurtowa  paliwa – oleju napędowego/oleju opałowego  w zł/ dm3 netto wynikająca z ceny  

jednostkowej spot PKN Orlen podanej na stronie internetowej producenta  PKN Orlen  w dniu 

dostawy  powiększona/pomniejszona  o stałą/y zaoferowaną/y  marżę/upust plus równowartość 

należnego podatku VAT. Cena 1 dm3 paliwa nie może być większa niż cena detaliczna w sprzedaży 

rynkowej Dostawcy. 

4. Strony umowy zgodnie ustalają, że zmiany ceny jednostkowej oleju napędowego/oleju opałowego  

są dostępne  na stronie internetowej PKN Orlen. 

5. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy na teren ZZO Lulkowo 12 A/, Stacji 

przeładunkowej w miejscowości Bardo w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. 



 

 

 

 

 

§3 

 

1. Rozliczenie za sprzedane paliwo dokonywane będzie fakturami VAT dwa razy w miesiącu. Pierwszy 

okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 do 15 dnia miesiąca, dugi natomiast od 16 do ostatniego 

dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

2. Do faktury Dostawca będzie załączał dokumenty : dowód wydania WZ z ilością pobranego paliwa 

oraz nazwisko i imię obierającego paliwo w imieniu Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty 

otrzymania faktury VAT na konto nr……………………………… pod warunkiem jej zgodności z 

przedmiotem zamówienia. 

4. Dostawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu  kopii faktury zakupu paliwa w czasie 14 

dni wstecz od daty kończącej okres rozliczeniowy oraz kopii „świadectwa jakości” każdej dostawy 

paliwa, które było tankowane do pojazdów Zamawiającego, potwierdzonej przez uprawnionego 

pracownika Dostawcy „ za zgodność z oryginałem „ 

5. Dostawca  zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty jej 

wystawienia za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich , osobiście lub 

poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

6. Dostawca oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania  

o nr PEPPOL 7840041944. 

7. Dostawca  oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 Ustawy  z 

dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 

8. Dostawca oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu  

art. 4 pkt. 6 Ustawy  z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 

9. Dostawca oświadcza,  że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane na 

fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT. 

10. W imieniu Zamawiającego do zamawiania i odbioru paliwa upoważniono następujące osoby: 

Marek Śniadecki        ZZO Lulkowo,  tel. 61 424 58 78  

Marek Bączkiewicz    Bardo k/Wrześni, tel.  

§ 4 

 



 

1. Dostawca Zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie Zamawiającego badania paliwa nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu na koszt Dostawcy. 

2. Dostawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W 

celu naprawienia ewentualnych szkód Dostawca , po pisemnym zawiadomieniu przez 

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. 

W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Dostawca wyda decyzję o uznaniu lub 

odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania 

dodatkowych informacji, Dostawca poinformuje o zaistniałym fakcie Zamawiającego. 

Dostawca  rozpatrzy reklamację w terminie 5 dni od dnia uzyskania tych informacji. W 

przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Dostawca naprawi szkodę do wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania 

reklamacyjnego u Dostawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.  

 

§ 5 

 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych, w następujących wysokościach: 

1. W przypadku stwierdzenia z udokumentowaniem przez Zamawiającego, że dostarczone paliwo nie 

odpowiada wymogom stawianym przez Polską Normę  PN/EN 590 lub Polską Normę  PN-C-960l, 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  brutto 5.000,00 zł  pięć tysięcy 

złotych 00/100 za każde zdarzenie. 

2. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości brutto 200,00 zł słownie : 

dwieście złotych 00/100 za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy. 

4. Niezależnie od w/w kar Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowania za szkody 

wyrządzone wydaniem niewłaściwego paliwa oraz przysługuje mu prawo rozwiązania niniejszej 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§6 

 

 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany 

umowy w zakresie:  

1.1.  Zmiana miejsca dostawy,  

1.2.  Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Dostawcy  skutkujące 

niemożliwością prowadzenia dostaw.  



 

1.3.  Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Dostawca  i Zamawiający realizuje 

przedmiot umowy na inne. 

1.4.  Pozostałe zmiany: 

a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 

b. ustawowa zmiana podatku  lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Ceny 

paliw  zostną zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi 

przepisami, od dnia ich wejścia w życie.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

§7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia w następujących przypadkach:  

a. Dostawca jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy przekraczającej 

okres 14 dni roboczych.  

b.  innych przypadków rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy,  

c. rozwiązania firmy Dostawcy.  

2. Niezależnie od przyczyn określonych w niniejszej umowie Zamawiający może odstąpić od umowy 

w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§8 

 

Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i 

kompromisowy. W przypadku gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego spór 

rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§9 

 

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiający lub Dostawca z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 

w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,  Dostawca zawrze umowy ubezpieczeniowe. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Dostawca. 

 

§10 

 



 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszelkie obowiązujące w Polsce przepisy prawa 

odnoszące się do przedmiotu umowy w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 

października w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 

r., poz. 1680)  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod 

badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach których 1 egzemplarz otrzymuje 

Dostawca a 2 egzemplarze Zamawiający. 

 

 

Załączniki : 

1.Oferta Dostawcy. 

2.Klauzula informacyjna RODO. 

 

 

 

 

Zamawiający       Dostawca 


