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Umowa nr PN /  / 2022 

Zawarta w dniu ………….2022 r. w Tczewie  

pomiędzy:  

Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o.  z siedzibą w Tczewie, przy ul. Rokickiej 5A, 83-110, 
NIP: 593 22 68 695, KRS 0000064288 
reprezentowaną przez: 
Pana Macieja Jakubka – Prezesa Zarządu 
zwaną/ym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
Firmą  
 
reprezentowaną przez: 
……………………..    - ………………………… 
 
zwaną w dalszym tekście „Wykonawcą”; 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie nazywani są w treści umowy „Stronami”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1710) zwanej dalej ,,Pzp’’, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (dalej: towar) w szacunkowej 
ilości 360 000 litrów, na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie.  
2. Wykonawca zapewnia, że olej napędowy, będący przedmiotem sprzedaży odpowiada 
wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Dostawy oleju następować będą partiami stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, 
począwszy od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. wg poniższych zasad:  
- jednorazowa dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A: max. do 
10 000  litrów. 
4.  Do każdej dostawy musi być dołączony atest jakościowy dostarczanego paliwa. 
5.  Strony zgodnie stwierdzają, że zamówienie zostaje uznane za zrealizowane dopiero z chwilą 
przepompowania paliwa do zbiornika stacji paliw Zamawiającego oraz potwierdzenia ilości i rodzaju 
paliwa. Z tą chwilą przechodzi na Zamawiającego ryzyko związane z ewentualnymi szkodami dotyczącymi 
dostarczonego paliwa. 

§2 
Wykonawca zapewnia, że paliwo – olej napędowy, będący przedmiotem zamówienia, odpowiada polskim 
normom jakościowym określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw, ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeniach, w tym w szczególności 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych oraz spełnia wymagania określone normą PN-EN 590 (Paliwa do pojazdów samochodowych – 
oleje napędowe). 
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§3 
 
1. Przedmiot dostaw, opisany w § 1 niniejszej umowy, dostarczany będzie sukcesywnie do siedziby 
Zamawiającego.  

2. Dostarczanie paliwa następować będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.  

3. Strony zgodnie stwierdzają, że zamówienie zostaje uznane za zrealizowanie dopiero z chwilą 
przepompowania paliwa do zbiornika kontenerowej stacji paliw Zamawiającego oraz potwierdzenia przez 
niego ilości paliwa. Z tą chwilą przechodzi na Zamawiającego ryzyko związane z ewentualnymi szkodami 
dotyczącymi dostarczonego paliwa.  

4. Do każdej dostawy winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez 
producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami:  

 gęstość,  

 temperatura zablokowania zimnego filtra,  

 zawartość siarki,  

 temperatura mętnienia oraz  

 dokument wydania.  

5. Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczonego paliwa oraz jego jakości, przy czym kontrola 
ilościowa oraz pobranie próbek paliwa winno odbywać się w obecności dostawcy paliwa.  
6. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczanego paliwa Zamawiający ma prawo wykonać na koszt 
Dostawcy badania jakości dostarczonego paliwa.  
7. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż wynika to z umowy 
i dołączonego do badanej dostawy atestu powoduje, że dostawca zobowiązany jest do naprawienia 
Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych korzyści.  
8. W sytuacji opisanej w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

a. dostarczenia nieodpłatnie paliwa o prawidłowych parametrach w kwestionowanej ilości,  
b. odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego paliwa,  
c. ewentualnego oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego wlane było zakwestionowane 
paliwo,  
d. pokrycia kosztów usunięcia awarii urządzeń lub kosztów ich wymiany.  

9. W przypadku określonym w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje – niezależnie od uprawnień określonych 
w ust. 8 – prawo do naliczenia kary umownej liczonej od wartości zakwestionowanego paliwa.  
10. Wybór szczegółowego trybu postępowania w sytuacji opisanej w ust. 6 należy do Zamawiającego. 
Jeżeli odstępstwa od jakości paliwa wynikającej z atestu są – według Zamawiającego – niewielkie, może 
on żądać obniżenia ceny zakwestionowanej dostawy paliwa. 
 

§4 
 

1. Wartość dostawy wg oferty Wykonawcy wynosi                zł brutto. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za dostarczone paliwo wg ceny paliwa na dzień dostawy, tj. 
ceny hurtowej paliwa obowiązującej w dniu zakupu, pomniejszonej o stały upust. 
2. Ustalony procentowy upust (rabat) w wysokości ……… % od cen hurtowych netto podawanych 
na stronie producenta Wykonawcy na dzień dostawy nie ulegnie zmianie przez cały okres 
obowiązywania umowy i każdorazowo w dniu dostawy będzie uwzględniany. 
3. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość paliwa. 
4. Płatności dokonywane będą na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………, w terminie 
do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur wystawionych prawidłowo i zgodnie z 
postanowieniami umowy, przy czym w treści faktur Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer 
niniejszej umowy oraz wskazać dokument potwierdzający odbiór w związku, z którym jest ona 
wystawiana.  
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5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w zdaniu poprzedzającym będzie w okresie od 1 
stycznia 2020r. rachunkiem rozliczeniowym zawartym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej , zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 
marca 2004r.   
6. W sytuacji, gdy – począwszy od dnia 1 stycznia 2020r. - w dniu dokonywania przez Zamawiającego 
zlecenia przelewu z tytułu umowy, rachunek Wykonawcy zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług z 
dnia 11 marca 2004r. jest inny niż wskazany w zdaniu pierwszym Zamawiający dokona zapłaty na 
rachunek zawarty w tym wykazie bez konieczności dokonywania zmiany umowy a zapłata przez 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy zawarty w tym wykazie w dniu dokonania polecenia przelewu 
stanowi wykonanie przez niego umowy w tej części zwalnia go z długu w tej części a Wykonawcy nie 
przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu np. o dokonanie zapłaty, o 
odszkodowanie, o wykonanie umowy, których podpisując niniejszą umowę się zrzeka. 
7. Strony postanawiając, że do rozliczeń  będzie stosowany mechanizm podzielonej płatności w 
rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 
8. Uprawnionym Członkiem Konsorcjum do wystawienia faktury w imieniu Konsorcjum jest 
…………………. (Zapis będzie miał zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum). 
9. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im 
nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 
Zamawiającemu: 593 22 68 695, 
Wykonawcy: ………………………… 
10. Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w zakresie danych określonych w niniejszym 
uregulowaniu lub niezawierająca danych określonych niniejszym uregulowaniu, jak również faktura 
zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub niezawierająca 
wszystkich danych wymaganych przepisami prawa może zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania 
przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez 
Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez 
Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również 
poprzez wystawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez 
Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej 
wraz z fakturą pierwotnie wystawioną (korygowaną). 
11. W przypadkach przewidzianych w ust. 10 powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej 
faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności 
wynagrodzenia. 
 

§5 
 

Podstawą do rozliczeń za dostarczony olej napędowy do zbiornika kontenerowej stacji paliw, będą 
wskazania elektronicznego systemu pomiarowego Zamawiającego w temperaturze referencyjnej +15 o C. 
   

§6 
 
1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Wykonawcy – w wysokości 2 % wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 2 % wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 
3) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionego paliwa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 5 % wartości niedostarczonego paliwa, za każdy dzień opóźnienia. 
4) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
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realizacji zamówienia, w wysokości 1 000 zł, za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek 
niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie. 
2. Niezależnie od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Zamawiający może żądać odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
3. Zapisy ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy inne niż zamówione 
paliwo, w tym paliwo nie spełniające wymaganych parametrów jakościowych. W tym przypadku kara 
będzie naliczana za każdy dzień do dnia dostarczenia paliwa zgodnego z zamówieniem. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia kary umownej z wierzytelnością 
przysługującą Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 
 

 
§7 

Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na czas od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. 
 

§8 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach przewidzianych przez 
Kodeks cywilny. 
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy w 
sposób istotny lub powtarzający się. 
3. Do istotnych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności przypadki, gdy: 
1) Wykonawca nie wykonuje dostaw objętych umową, w terminie wyznaczonym w umowie, bez 
uzasadnionych przyczyn, 
2) Wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 
Zamawiającego, nie wykonuje dostaw zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza 
zobowiązania umowne, 
3) Wykonawca utracił prawo do wykonywania działalności objętej przedmiotem umowy. 
4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami przez okres dłuższy 
niż 90 dni, przy czym Wykonawca uprzednio wezwie pisemnie Zamawiającego do dokonania płatności. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 
6. Odstąpienie od umowy jest skuteczne po upływie 14 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia 
drugiej stronie. Oświadczenie takie powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych powszechnie obowiązujących aktów 
prawnych. 

 
§10 

Do odbioru oleju napędowego i sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem upoważnieni są ze strony 
Zamawiającego:  
 a. Marek Bystrzyński 
 b. …………………………………………… 
 

 
§ 11 

Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności) nie może 
nastąpić bez jego zgody. 

 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, w tym zmiany o charakterze nieistotnym, wymagają pod 
rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
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2. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiana umowy powoduje, że charakter umowy 
zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, o których mowa w art. 454 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w szczególności, jeżeli zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu 
Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą, w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie bez przeprowadzenia nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
szczególności, w następujących przypadkach: 

1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów, 
2) zajścia okoliczności (zdarzeń), na które strony umowy nie miały wpływu, a dotyczyły 

działania lub zaniechania: 
a) osób trzecich, 

b) organów, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a 

wpływających obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub 

czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń stron umowy, w sposób określony pierwotnie 

w umowie, 

3) zmiany wartości umowy, w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od 
towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, które wejdą w życie po dniu 
zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu 
którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie 
Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku 
zastosowania zmienionych stawek podatku od towarów i usług ulega zmianie kwota 
należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów 
i usług. Zmiana wartości umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia Wykonawcy 
będzie dokonana w ten sposób, że należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 
umowy będzie obliczone z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury VAT, 

4) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy. 

 

5. W przypadkach, o których mowa w pkt 4 ppkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.  
Wprowadzenie zmian do umowy, o których mowa w pkt 4 ppkt 4) jest uwarunkowane złożeniem przez 
stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmiany. 

 

§13 
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 (słownie: 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. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
§14 

 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy oraz 1 dla 
Zamawiającego.  
Integralnymi częściami umowy są: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

 

 Zamawiający          Wykonawca  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


