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Zintegrowany System Zarządzania EZ 
 

Umowa nr …………/2016 
 

Znak: OS/P-71/2016 
 
 
 
 
 
 

z dnia  ……….2016 r. 

 

zawarta pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu 
przy ul. Grudziądzkiej 159 

             tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120 
                    NIP: 879-016-92-80;  REGON: 870525973 

          Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 
0000151221 

 Kapitał zakładowy: 13.618.000 PLN 
 

reprezentowanym przez: 
1. ……………………………….  - ……………………………….. 

2. ………………………………. - ……………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 
a:   
    ……………………………………………. 
     …………………… 

             NIP: …………………..;  REGON: ………………….. 
 
reprezentowanym przez:  
1. …………………………….. - ………….., 

zwanym dalej Dostawcą 
 
następującej treści: 

§ 1 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku złożenia przez Dostawcę oferty w ogłoszonym przez 

Zamawiającego zapytaniu ofertowym otwartym. Zapytanie ofertowe otwarte z dnia …………. 2016 r. 

stanowi załącznik 1 do umowy. 

2. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy, w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, oleju smarnego MOBIL Pegasus 610, zwanego w dalszej części umowy „olejem”, 

a także do badań laboratoryjnych próbek przepracowanego oleju. 

3. Dostawca oświadcza, że dostarczany olej będzie oryginalnym produktem firmy Exxon MOBIL 

(przedstawicielstwo w Polsce: Exxon MOBIL Poland Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 

Warszawa) o parametrach fizyko - chemicznych zgodnych z ofertą Dostawcy  

z dnia…………...2016 r., stanowiącą załącznik 2 do umowy. Do każdej dostawy Dostawca dołączać 

będzie dokument potwierdzający parametry fizyko – chemiczne oleju. 

4. Dostawca będzie dostarczać Zamawiającemu olej w fabrycznie zamkniętych, standardowych 

pojemnikach, o pojemności po 208 litrów, z umieszczoną na nich nazwą produktu i znakiem 

handlowym producenta oleju. 

5. Szacunkowa ilość oleju objętego niniejszą umową wynosi 3 328 litrów (tj. 16 pojemników, o których 

mowa w ust. 4), z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 

6. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej sukcesywnie w ilościach wskazanych przez 

Zamawiającego w pisemnych zamówieniach, przesyłanych Dostawcy e-mailem na adres 
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………….@...................... lub faksem na nr ……………..... Minimalna zamawiana ilość oleju nie 

będzie mniejsza niż jeden pojemnik, o którym mowa w ust. 4. 

7. Dostawca będzie dostarczać zamówiony olej na swój koszt i ryzyko do elektrociepłowni 

Zamawiającego przy ul. Kociewskiej 35 w Toruniu w terminie do 10 dni od otrzymania zamówienia 

od Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią inny termin dostawy oleju. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnych badań jakości oleju 

dostarczonego przez Dostawcę. W takim przypadku Zamawiający pisemnie powiadomi Dostawcę,  

z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenia takiego badania i pobrania 

próbki kontrolnej. Próbka winna być pobrana po otwarciu fabrycznie zamkniętego pojemnika, przy 

udziale przedstawiciela Dostawcy. W przypadku nieprzybycia przedstawiciela Dostawcy, pomimo 

jego pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, Zamawiający samodzielnie pobierze próbkę 

kontrolną. Pobrana próbka kontrolna skierowana zostanie do wybranego przez Zamawiającego 

laboratorium badawczego. 

9. Strony uznają wynik badania oleju, przeprowadzony zgodnie z ust. 8, jako wiarygodny 

i wiążący. W przypadku, gdy parametry zbadanego oleju będą niezgodne z parametrami 

wyspecyfikowanymi w załączniku 2 do umowy, Dostawca zobowiązuje się do wymiany na własny 

koszt całej dostawy oleju, z której pochodziła próbka kontrolna oraz do pokrycia wszystkich kosztów 

jej badania. W przeciwnym wypadku koszty badania ponosi Zamawiający.  

 

§ 2 

1. Szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………… 

zł/netto + ……. % VAT (słownie: ………………………………………………………. zł/netto + ……. % 

VAT). 

2. Strony ustalają cenę jednostkową netto za każdy litr dostarczonego oleju zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, o której mowa w §1 ust.3, tj. ………. zł brutto. Ustalona cena nie zawiera kosztów 

badania próbek przepracowanego oleju. Koszt badania jednej próbki oleju przepracowanego wynosi 

………. zł brutto. Koszty transportu przepracowanego oleju do laboratorium pokrywa Zamawiający.  

3. Dostawca gwarantuje stałą cenę jednostkową oleju i badania próbek przepracowanego oleju  

w okresie obowiązywania umowy, niezależnie od jego ilości. 

 

§ 3 

1. Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

w dostawie oleju, w stosunku do terminu o którym mowa w § 1 ust. 7 oraz za każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu wyników badania próbek przepracowanego oleju, w stosunku do terminu o którym 

mowa w § 4 ust. 4. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł w przypadku odstąpienia od 

umowy lub jej wypowiedzenia przez Dostawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Dostawcy. 

3. Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku, gdy rzeczywista ilość oleju zakupionego 

przez Zamawiającego będzie mniejsza niż określona w § 1 ust. 5. 

mailto:a.kaczmarek@febus.pl
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4. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w wypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie okresowo zlecał Dostawcy badanie próbek kontrolnych 

przepracowanego oleju, pobieranych przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji silników 

spalinowych. Badania będą wykonywane co ok. 900 mth pracy poszczególnych silników 

spalinowych. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, wykonywać będzie akredytowane laboratorium wskazane przez 

Dostawcę oleju, tj. ……………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………….. . 

3. Koszty wysyłki próbek kontrolnych przepracowanego oleju do laboratorium, o którym mowa w ust. 2, 

obciążać będą Zamawiającego. 

4. Wyniki badań przepracowanego oleju będą przekazywane Zamawiającemu e-mailem  

w terminie do 10 dni od dostarczenia próbki oleju do laboratorium. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia za dostarczony olej oraz za badanie przepracowanego 

oleju następować będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych do 7 dnia (w pierwszym przypadku 

od dostawy oleju, a w drugim przypadku od daty otrzymania przez Zamawiającego wyników badania 

próbek przepracowanego oleju). 

2. Strony ustalają 30 dniowy termin płatności należności, o których mowa w ust. 1, licząc od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na 

konto bankowe Dostawcy wskazane na fakturze. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. W razie przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 2, Dostawca może obciążyć 

Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej. 

 

§ 6 

Strony zawierają niniejszą umowę na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

§ 7 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

2. Do kontaktów z Dostawcą w zakresie wykonywania niniejszej umowy (w tym do zamawiana oleju  

i badania próbek przepracowanego oleju) Zamawiający upoważnia: 

1) …………………..………, nr tel. …………..………, nr tel. kom. ………………………, 

2) ………………………….., nr tel. ………………….., nr tel. kom. ………………………. . 
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3.  Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Dostawca upoważnia: 

1) …………………………., nr tel. …………………., nr tel. kom. ………………………… 

 

§ 8 

Przez cały czas realizacji umowy Dostawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności, odpowiadającym przedmiotowi umowy, na kwotę nie niższą niż 100 

tys. zł. Kopie aktualnych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami opłacenia składek Dostawca będzie 

przekazywał niezwłocznie Zamawiającemu, pod rygorem odstąpienia od umowy i naliczenia kary 

umownej z tego tytułu przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem Stron, 

w każdym czasie. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego 

naruszenia  postanowienia umowy przez Dostawcę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 11 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo 

Sąd w Toruniu. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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§ 13 

Załącznikami, stanowiącymi integralną część umowy, są: 

1) załącznik 1 – Zapytanie ofertowe otwarte z ……………….. 2016 r., 

2) załącznik 2 – oferta Dostawcy z ……………..2016 r. 

 

§ 14 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

 

      DOSTAWCA:                                                            ZAMAWIAJĄCY: 

     

 
 


