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Zintegrowany System Zarz ądzania   
Rozdział II 

SIWZ  Projekt -   UMOWA   
 

Znak: PP/ZP-15/2010  

 
 

siwz z dnia 18 pa ździernika 2010 

 
zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSI ĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  
W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZI ĄDZKIEJ 159 
TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120 

NIP: 879-016-92-80                 REGON: 870525973 

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

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 
 

reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
a:   
…………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
następującej treści: 
 
 

§1 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złoŜoną ofertą, które to 
dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, producenta: 

………………………….  w następujących asortymentach i ilościach :  
a) olej napędowy  - 760 000 litrów, 
b) benzyna bezołowiowa Pb-95  - 5 000litrów, 
c) oleju opałowego (lekkiego) – 14 000 litrów. 

2. Dostawy odbywać się będą na następujących zasadach: 
a) doraźnych tankowań benzyny do zbiorników pojazdów w wybranej stacji 
Wykonawcy, 
b) dostaw oleju napędowego i opałowego cysterną Wykonawcy z dystrybutorem na 
miejsce stacjonowania sprzętu przy ul. Kociewskiej 34, 47-53 i tankowaniu 
bezpośrednio do zbiorników pojazdów i zbiornika systemu grzewczego, 
c) dostaw oleju napędowego cysterną Wykonawcy z dystrybutorem do siedziby 



Zamawiającego i przeładunek oleju napędowego do zbiornika typu FUELMASTER 
PETRO- RM5 o pojemności 5000 l. 

3.  Na kaŜde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
orzeczenie jakości paliw, które powinno zawierać wyniki badań laboratoryjnych 
dostarczanych paliw. 

4. W razie reklamacji jakości dostarczanych paliw przez Zamawiającego, Wykonawca 
jest zobowiązany skierować próbkę takiego paliwa do kontrolnych badań 
laboratoryjnych. Koszt badań laboratoryjnych obciąŜa Wykonawcę. 

5. Do paliw, o których mowa w ust. 1stosuje się wymagania jakościowe określone w 
normach  … (dla benzyn), …( dla oleju napędowego) ….. (dla oleju opałowego). 

6. Dokładne określenie zapotrzebowania na olej napędowy i opałowy oraz terminu 
wykonania dostawy będzie następowało w składanych za pomocą  faksu 
potwierdzonych zamówieniach częściowych. 

7. Wykonawca będzie realizował dostawy paliw w dni robocze i święta przez całą dobę.  
8. Wykonawca własną cysterną będzie dowoził olej napędowy i opałowy i tankował 

pojazdy na miejscu stacjonowania sprzętu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych przy  ulicy Kociewskiej 34 w Toruniu 8 razy w miesiącu oraz 
7 razy w czasie trwania umowy napełniał zbiornik systemu grzewczego przy ul. 
Kociewskiej 47-53 po złoŜeniu przez Zamawiającego zamówienia. 

9. Wykonawca własną cysterną będzie dowoził olej napędowy do siedziby 
Zamawiającego i dokonywał jego przeładunku do zbiornika typu FUELMASTER 
PETRO- RM5 kaŜdorazowo w terminie 8 godzin od terminu złoŜenia przez 
Zamawiającego zamówienia.  

10.  Koszt dowozu paliw do miejsc opisanych w ust.8 i 9 wynosi …… zł . 
11. Wykonawca wykona dostawy oleju napędowego i opałowego na teren Zamawiającego 

za pomocą pracowników przeszkolonych w zakresie przepisów BHP, PpoŜ. i ochrony 
środowiska. 

12. Wykonawca ubezpieczy się na własny koszt od szkód, które mogą zaistnieć w 
związku ze zdarzeniami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej  
w tym z tytułu zdarzeń ekologicznych.  

13. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w zakresie 
BHP  i p-poŜ. oraz środowiska reguluje „Instrukcja w sprawie Podwykonawców”,  
z którą Wykonawca zostanie zapoznany w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

14. SprzedaŜ paliw będzie się odbywała w stacji paliw przy ulicy ………………. . 
 

§3 
Strony ustalają termin wykonania umowy na okres: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 
2011r.   

§4 
1. Strony uzgadniają, Ŝe całkowita wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi 

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

2. Za dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie 
jednostkowe zgodnie z przyjętą ofertą, jako średnią miesięczną za zakupiony przez 



Zamawiającego u producenta rodzaj paliw, o których mowa w §2 ust.1 za dany okres 
rozliczeniowy  …………… zł/l  + marŜa  ………. zł/l +  ….%VAT . 

3. Wykonawca gwarantuje stałą, zgodnie ze złoŜoną ofertą marŜę w kwocie  
………………………..zł/l. 

4. Wykonawca ma obowiązek zagwarantowania  stałości średniej miesięcznej ceny 
poszczególnych rodzajów paliw, na poziomie nieprzekraczającym miesięcznego 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w zakresie paliw, którego notowania są 
publikowane w Biuletynie Statystycznym, wydawanym przez Główny Urząd 
Statystyczny. 

5. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zapewnienie tankowania oleju napędowego na 
wskazanej przez Wykonawcę stacji paliw, o której mowa w §2 ust.14 w sytuacji 
awarii zbiornika typu FUELMASTER PETRO- RM5 będącego własnością 
Zamawiającego do czasu usunięcia awarii. 

6. Tankowanie oleju napędowego w sytuacji zaistnienia awarii zbiornika na stacji paliw 
Wykonawcy odbywać się będzie na warunkach płacowych określonych w ust.2 i na 
zasadach określonych w §5.  

 

§5 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy pisemny wykaz pojazdów i osób 

upowaŜnionych do pobrania benzyny bezołowiowej, a w sytuacji ,o której mowa  
§4 ust.5 wykaz pojazdów i osób upowaŜnionych do pobrania oleju napędowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy paliw osobom wskazanym w pisemnym 
wykazie przez Zamawiającego, kaŜdorazowo do pełnego zbiornika pojazdu. 

3. Kierowcy pojazdów Zamawiającego pobierający paliwa zobowiązani są do 
okazywania Wykonawcy dowodów rejestracyjnych, kart drogowych pojazdów oraz  
własnych dowodów toŜsamości. 

4. Wykonawca jest zobowiązany kaŜdorazowo dokonać wpisu do karty drogowej 
pojazdu Zamawiającego okazanej przez  uprawnionego kierowcę pobranej ilości 
paliwa. 

5. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję operacji wydawania paliw, która 
zawiera: 
-datę wydania paliwa, 
-numer rejestracyjny pojazdu, 
-numer karty drogowej pojazdu, 
-nazwisko kierowcy, 
-rodzaj, ilość oraz cenę „brutto” wydanych paliw, 
-czytelny podpis kierowcy pobierającego paliwo, 
-czytelny podpis sprzedawcy. 

6. Osoby upowaŜnione z ramienia Zamawiającego do kontaktów  
z Wykonawcą w sprawie dostaw oleju napędowego i opałowego:  
-Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 
Piotr MoŜejko,  
-Pracownik magazynu - Baza MPO Sp. z o. o.  



7. Osoby upowaŜnione z ramienia Zamawiającego do kontaktów  
z Wykonawcą w sprawie dostaw benzyny – inspektor ds. rozliczeń – Marek 
Siedlecki. 

§6 
1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało na podstawie 

faktur częściowych wystawianych jeden raz w miesiącu za faktycznie zrealizowane 
dostawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania oddzielnych faktur za dostarczony olej 
napędowy na potrzeby składowiska odpadów, na potrzeby zapełnienia zbiornika typu 
FUELMASTER PETRO- RM5 usytuowanego na terenie Bazy MPO spółka z o. o. 
oraz za pobieraną na stacji paliw benzynę, a w przypadku opisanym w §4 ust. 6 za 
pobrany olej napędowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury za pobraną benzynę i olej napędowy o ile zaistnieją 
okoliczności opisane w §4 ust.6 będzie prowadzona przez Wykonawcę ewidencja 
operacji wydawania paliw. Faktury będą wystawiane, co 30 dni. 

4. Podstawą do wystawienia faktury za pobrany olej napędowy będzie protokół odbioru 
podpisany przez strony. 

5. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe Wykonawca będzie, co 10 dni dostarczał 
Zamawiającemu  prowadzoną przez siebie ewidencję operacji wydawania benzyny 
w celu sprawdzenia zgodności dokumentacji z kartami drogowymi kierowców. 

6. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonany przedmiot umowy w terminie  
14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przelewem bankowym na 
konto Wykonawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 
numerem NIP: 879-016-92-80.  
 

§7 
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  

w zamówieniach częściowych, a takŜe nie usunięcia wad w terminie wymienionym  
w protokóle odbioru Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
w wysokości 1.0% wartości netto zamówienia częściowego za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto umowy określonej  
w §4 ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyŜszającego karę umowną. 

4. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający moŜe potrącić naleŜności z tytułu kary umownej 
bezpośrednio z faktury złoŜonej przez Wykonawcę.  

 

§8 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

zamówienia podanej §2 ust.1 i 8 niniejszej umowy lub odstąpienia od umowy  
z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy. 



2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych w sytuacjach opisanych w ust.1 

 

§9 
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie.  

§10 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Z zastrzeŜeniem §4 ust.4 nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 

§11 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§12 
Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 
 
 
 


