
 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania   
Rozdział IV 

SIWZ Projekt -  UMOWA   
 
Znak: DP/ZP- 19/2012 
 

siwz z dnia  10 pa ździernika 2012 r. 

 
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 firmą:     …………………………….. 
                    NIP: …………….. ; REGON: ……… 
 
reprezentowaną przez: ……………………………… 
zwaną 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  
z późn. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złoŜoną ofertą, 
które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1) dostawa paliw polegająca na sprzedaŜy detalicznej, która realizowana będzie 
sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. SprzedaŜ odbywać 
się będzie na zasadzie doraźnych tankowań do zbiorników pojazdów Zamawiającego 
w stacji (stacjach) paliw Wykonawcy wskazanej/ych w ofercie stanowiącej załącznik 
do niniejszej umowy, w poniŜej wymienionych asortymentach: 

 a) olej napędowy około 630.000 litrów (630m3), 
 b) benzyny Pb 95 około 6.500 litrów ( 6,5 m3); 
2) dostawa paliw do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Kociewska 

37/53, w poniŜej wymienionych asortymentach: 

a) olej napędowy sukcesywna dostawa około 150.000 litrów (150m3), 

b) olej napędowy grzewczy lekki: sukcesywna dostawa około 15.000 litrów 

(15m3). 



2. Szczegółowe zasady dostaw paliw, o których mowa w ust. 1 oraz ich ewidencjonowania 
opisane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi załącznik 
do niniejszej umowy. 

3. Na kaŜde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
orzeczenia jakości paliw, które powinno zawierać wyniki badań laboratoryjnych 
dostarczanych paliw. 

4. Do paliw, o których mowa w niniejszej umowie stosuje się wymagania jakościowe 

określone w Polskiej Normie. 

 
§ 3 

Strony ustalają termin wykonania umowy na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 
2013 r. 
 

§ 4 
1. Wykonawca ma obowiązek zagwarantowania stałej, zgodnie z przyjętą ofertą marŜy 

 niezmiennej w okresie obowiązywania umowy oraz upustu w kwocie niezmiennego w 

okresie obowiązywania umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza wzrost ceny maksymalnie o kwotę zmiany ceny 1 litra danej 
kategorii paliwa w odpowiedniej dla Wykonawcy rafinerii. 

3. Wykonawca przy kaŜdorazowej zmianie cen zobowiązany jest do przedstawienia 
dokumentacji uzasadniającej wzrost cen. 

4. Jednocześnie w przypadku obniŜenia cen hurtowych obowiązujących w rafineriach 
nastąpi obniŜenie ceny o kwotę zmiany ceny hurtowej. 

 
§5 

1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur za 
faktycznie wykonane dostawy. 

2. Rozliczenie wykonanych dostaw odbywać się będzie na podstawie faktur VAT co 10 dni. 
Za datę sprzedaŜy uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

3. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych uchybień jakościowych 
w dostawach będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego. Zamawiający 
zgłasza reklamację nie później niŜ w terminie do 3 dni od daty wykrycia wady, 
a Wykonawca zobowiązany jest załatwić reklamację w terminie 3 dni od daty jej 
zgłoszenia.  

4. Podstawą do wystawienia faktury za pobrane paliwo będzie prowadzona przez 
Wykonawcę ewidencja operacji wydawania paliw.  

5. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe Wykonawca będzie wraz z fakturą dostarczał 
Zamawiającemu prowadzoną przez siebie ewidencję operacji wydawania paliwa. 

6. Osobą upowaŜnioną do reprezentowania Zamawiającego jest 
………………………………………………….  

7.  Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonany przedmiot umowy w terminie 30 
dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przelewem bankowym na konto 
podane w fakturze. 

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



 
§ 6 

1. W przypadku niewykonania dostawy danej partii paliwa do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Kociewska 37/53 w terminie 
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik 
do niniejszej umowy, Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w  wysokości 2% wartości danej partii paliwa, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niemoŜliwości zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie 
wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1, Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w  wysokości 2% wartości netto całego zamówienia, obliczonej w formularzu 
ofertowym załączonym do niniejszej umowy, za kaŜdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto całego zamówienia, 
obliczonej w formularzu ofertowym załączonym do niniejszej umowy. 

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

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

§7 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o kaŜdej zmianie adresu  

i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja 
doręczona pod wskazany adres uwaŜana będzie za doręczoną. 

 
§ 8 

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

 
§9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10 

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


