Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
UMOWA NR GPWiK/Z/D/……/2022
zawarta w dniu …… …… ………… r. w Truskawiu pomiędzy:
Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.,
z siedzibą w Truskawiu (05-080 Izabelin) przy ul. Mokre Łąki 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008468,
NIP: 1181592156, REGON: 017277808, kapitał zakładowy: 30 133 117,00 zł, reprezentowaną przez:
…………… ………………………… – …………… ……………
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………… z siedzibą w ………………………… (00-000 ……………………),
dane rejestrowe przedsiębiorcy …………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez:
…………… ………………………… – …………… ……………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie dalej zwanymi „Stronami” a osobno również „Stroną”.
Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty ww. Wykonawcy, w związku
z zapytaniem ofertowym złożonym przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
„Mokre Łąki” sp. z o.o., została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§1
[przedmiot umowy]
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego o szacunkowej ilości do 24 m3 na
potrzeby Zamawiającego tj. Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
„Mokre Łąki” sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8, Truskaw (05-080 Izabelin).
Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie, na nr
………………………, i potwierdzonego przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres
e-mail ………………@……………….pl, lub złożonego drogą elektroniczną (e-mail) na adres
e-mail: ………………@……………….pl, bezpośrednio do zbiornika paliwa (dystrybutora)
o pojemności 2 500 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego w Truskawiu
(ul. Mokre Łąki 8); w zależności od pory roku (olej letni / olej zimowy).
Dostawy oleju mogą odbywać się wyłącznie w dni robocze w godz. 7.30-15.30.
W razie awarii zbiornika Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu, w terminie do 24
godzin od otrzymania zamówienia, miejsce poboru oleju napędowego znajdujące się w odległości
nie mniejszej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.
Strony przyjmują, że w razie zamówień składanych telefonicznie zamówienia złożone jest z chwilą
zakończenia rozmowy, a w razie sporu z chwilą wskazaną w potwierdzeniu dokonanym drogą
elektroniczną. Oświadczenia dotyczące zamówienia składane drogą elektroniczną uważa się za
złożone, w chwili wysłania maila.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej napędowy własnym transportem i na własny koszt
do wskazanego wyżej zbiornika w terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia,
z zastrzeżeniem ust. 3 i w związku z tym Strony ustalają, że:
1) do terminu 24 godzin nie są wliczane godziny upływające w dzień lub dni wolne od pracy;
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

2) w razie złożenia zamówienia pomiędzy godziną 15.30 jednego dnia roboczego a 07.30
następującego dnia roboczego albo w dniu wolnym od pracy, za godzin złożenia zamówienia
przyjmuje się 7.30 pierwszego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.
Jednorazowa dostawa obejmować będzie ilości pomiędzy 2 000 - 2 500 litrów.
Dostarczone paliwo musi być dopuszczone do obrotu na terenie RP, posiadać stosowne atesty/oceny
i certyfikaty jakości potwierdzające wymagania jakościowe, zgodne z Polską Normą (PN)
o parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego
oraz spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680 z późn. zm.).
Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż
określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą, a rozporządzeniem, stosuje się
przepisy rozporządzenia. W razie zmiany norm i przepisów każdorazowo dostarczany olej
napędowy musi spełniać obowiązujące przepisy w chwili dostawy.
Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub
dystrybutor, które będą spełniały wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) Prawo o miarach i aktów wykonawczych
do tej ustawy w zakresie cystern. Pojazd, którym będą realizowane dostawy oleju napędowego,
musi być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe, mierzące ilość zrzutu paliwa do
zbiornika Zamawiającego w temperaturze dostawy oraz w temperaturze referencyjnej 15 °C.
Odbiór dostarczonego Zamawiającemu oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony
dokumentem nalewowym (WZ) Wykonawcy, podpisanym przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego. Olej napędowy przyjmowany będzie w litrach w ilościach rzeczywistych,
natomiast zapłata nastąpi za ilość przeliczoną w temperaturze referencyjnej 15 °C.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego oleju napędowego,
zgodnie z rzeczywistą ilością zapotrzebowania, bez możliwości składania roszczeń wobec
Zamawiającego z tego tytułu.
Wykonawca zobowiązany jest przy każdej dostawie na swój koszt zapewnić specjalną plastikową
butelkę z szerokim wlewem i specjalną plombą numeryczną o poj. 1 litra, w której przechowywana
będzie próbka dostarczonego paliwa (tzw. próbka rozjemcza). Pobranie próbki paliwa
i oplombowanie butelki nastąpi w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. Pobrana
próbka paliwa pozostawiona zostanie w siedzibie Zamawiającego do czasu kolejnej dostawy. Olej
napędowy przechowywany w próbce rozjemczej jest jedynym wzorcem oleju napędowego
dostarczonego Zamawiającemu do zbiornika Zamawiającego i rozstrzygającym o jego jakości
prawnej i fizycznej. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że olej napędowy nie spełnia
właściwych warunków jakościowych, poinformuje on o tym fakcie Wykonawcę (e-mailem lub
faksem). W ciągu 24 godzin od otrzymania takiej informacji Wykonawca zobowiązany jest wysłać
do Zamawiającego swojego przedstawiciela, który wraz z przedstawicielem Zmawiającego podda
badaniu próbkę rozjemczą w akredytowanym laboratorium. Wyniki badania są dla stron wiążące
i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, że olej
napędowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych, Wykonawca musi odebrać wadliwy olej
napędowy na swój koszt i pokryć koszty badania laboratoryjnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest
również zwrócenie Zmawiającemu wszelkich poniesionych kosztów związanych z nabyciem,
zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju napędowego oraz naprawienie
wszelkich powstałych z tego tytułu szkód. W razie stwierdzenia przez laboratorium zgodności oleju
napędowego z normą, koszt dostawy próbki do laboratorium poniesiony przez Wykonawcę i koszt
badania laboratoryjnego pokrywa Zamawiający.
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§2
[termin wykonania]
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§3
[podwykonawcy]
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, po uprzedniej
akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę z Podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć w formie
pisemnej lub elektronicznej do akceptacji Zamawiającego projekt umowy o podwykonawstwo lub
projekt jej zmiany. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany ma prawo zgłosić do niego pisemne lub elektroniczne
zastrzeżenia, w szczególności, jeżeli zawiera postanowienia sprzeczne z umową podstawową.
Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnych lub elektronicznych zastrzeżeń,
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
Umowa o podwykonawstwo musi zawierać, w szczególności:
1) zakres dostaw do wykonania;
2) wynagrodzenie;
3) termin wykonania.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie
zobowiązania przez Podwykonawców i powstałe z tego tytułu szkody.
Zamawiający nie zgadza się na zlecanie wykonania całości lub części zamówienia dalszym
Podwykonawcom.

§4
[polisa ubezpieczeniowa]
1. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument
potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
2. Na 7 dni przed wygaśnięciem poprzednio przedstawionej polisy Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu nowy dokument będący kontynuacją ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem jego
opłacenia.
3. W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. l Zamawiający
wykupi polisę ubezpieczeniową u dotychczasowego ubezpieczyciela Wykonawcy na koszt
Wykonawcy. Potrącenie należności nastąpi z dowolnej wierzytelności Wykonawcy przysługującej
mu w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z przysługującego mu wynagrodzenia
na podstawie uprzednio wystawionych faktur VAT, jak też przyszłych faktur VAT.
§5
[wynagrodzenie]
1. Strony wstępnie ustalają wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie
złożonej oferty na kwotę ………………,…… zł brutto; w wypadku zmian stawki VAT zmianie
ulegnie również wynagrodzenie brutto, zgodnie z obowiązującą stawką VAT w dniu dostawy.
Zmiana nie wymaga zmiany umowy.
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2. Maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.).
3. Wynagrodzenie za dostarczony olej napędowy będzie określone na podstawie ceny jednostkowej
netto, ustalonej wg ceny hurtowej jednego litra paliwa (Olej Napędowy Ekodiesel), zgodnie
z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen zamieszczonym na stronie www.orlen.pl
obowiązującym w dniu dostawy oraz stałego upustu wyrażonego w zł/litr obowiązującego przez
cały okres trwania umowy i ilości dostarczonego paliwa w temperaturze 15 °C.
4. Stały upust od ceny jednostkowej netto jednego litra oleju napędowego wynosi ……,…… %.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy zawiera wszystkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia, m.in. wartość dostawy określonej w przedmiocie
zamówienia, dowóz paliwa do zbiornika Zamawiającego, podatek od towarów i usług, wszelkie
inne podatki (akcyza), opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku
z prowadzoną dostawą, z zastrzeżeniem zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 1.

1.
2.

3.
4.
5.

§6
[rozliczenie przedmiotu umowy]
Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie
wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dokument nalewu (WZ) wystawiony przez
Wykonawcę i podpisany bez zastrzeżeń przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w dniu
dostawy.
Faktura wystawiona będzie wg ilości odebranej i potwierdzonej przez Zamawiającego, wskazanej
w dowodzie nalewu i przeliczonej na ilość w temperaturze referencyjnej 15 °C.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.
§7
[gwarancja]
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy i pełen okres realizacji
zamówienia. Pod pojęciem cały przedmiot umowy Zamawiający rozumie wszelkie wykonane
dostawy oleju napędowego związane z realizacją zamówienia.

§8
[kary umowne]
1. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane będą
w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w dostawie oleju napędowego – 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od
upływu określonego w umowie terminu;
2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem jest dostawa, lub projektu jej zmiany – 500,00 zł za każde taki wypadek;
3) za nieprzedłużenie lub opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500,00 zł za każde taki wypadek.
4) za realizowanie dostaw przez Podwykonawców z pominięciem procedury ich akceptacji
określonej w § 3 umowy – 1 000 zł za każdą stwierdzoną dostawę;
5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, wskazanego w ofercie, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia
odstąpienia nadal są należne.
5. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich
naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej wierzytelności Wykonawcy,
w szczególności z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
§9
[odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy]
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie
– odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od daty, w której
bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin do rozpoczęcia realizacji
umowy lub jej kontynuacji przez Wykonawcę,
c) w przypadku trzykrotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionych partii oleju
napędowego,
d) w przypadku trzykrotnego nie spełnienia normy jakościowej dostarczanego oleju
napędowego (jakość potwierdzona przez akredytowane laboratorium),
e) w przypadku zaprzestania świadczenia dostaw;
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej
przyczyny nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego
wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej
umowie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie
uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu.
3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy
podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
§ 10
[spór]
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
[zmiana adresu Wykonawcy]
1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania
Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
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2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką
korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony
uznają za doręczoną.
§ 12
[zmiana umowy]
1. Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmiany treści niniejszej umowy:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego lub elektronicznego
aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego lub elektronicznego aneksu
pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne lub elektroniczne zgłoszenie
potwierdzone przez drugą stronę Umowy:
1) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy;
2) zmiana adresu Wykonawcy;
3) zmiana przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT).
§ 13
[osoby do kontaktu]
Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy są:
− ze strony Zamawiającego:
…………… ………………………, tel. ……… ……… ………, mail: ………@………….pl
− ze strony Wykonawcy:
…………… ………………………, tel. ……… ……… ………, mail: ………@………….pl
§ 14
[odesłanie do przepisów prawa]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących
powszechnie przepisów prawa.
§ 15
[załączniki]
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) zapytanie ofertowe;
2) oferta Wykonawcy;
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności.
§ 16
[egzemplarze umowy]
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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