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Załącznik nr 2 do SWZ 
Znak sprawy: ZP 2/2021 
 

Projekt umowy na dostawę oleju napędowego 
 
 W dniu ............................. w Głogowie pomiędzy: 
 

1. Firma i siedziba spółki  Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Głogowie 
2. Adres spółki    67-200 Głogów ul. Transportowa 3 
3. Organ rejestrowy i nr rejestru           Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej,  

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS 0000055569 

      4.   Kapitał zakładowy   12 407 600,00 zł 
      5. Imiona i nazwiska członków zarządu:   

           Piotr Miselis - Prezes Zarządu 
 Anna Bryl - Wiceprezes Zarządu 

      6.  Nr NIP     693-10-04-552 
      7. Nr REGON    390340430 
      8. Rachunek w banku   Santander Bank Polska S.A. 
      nr konta:79-1090-2079-0000-0005-4410-4421 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez              Piotra Miselisa  -   P r e z e s a   Z a r z ą d u  
a 

1.   Firma i siedziba przedsiębiorstwa ............................................................................ 
2 .  Adres  przedsiębiorstwa             ............................................................................ 
3.   Organ rejestrowy i nr rejestru ............................................................................ 

      4.   Kapitał zakładowy   .................................................. 
      5. Imiona i nazwiska organu zarządzającego:  .......................................................... 
  
      6.  Nr NIP      ............................. 
      7. Nr REGON     ............................. 
      8. Rachunek w banku    ............................. 
    
zwanym dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: .......................................................................................................  
 
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Zamawiającego - 

adres: 67-200 Głogów, ul. Transportowa 3 - oleju napędowego (zwanego dalej ON), 
spełniającego wymogi polskiej normy PN-EN 590 +A1:2017-06/Ap2:2018-09 „Paliwa do 
pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań” oraz wymogi 
jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015 poz. 1680) lub 
spełniającego parametry jakościowe tożsame lub lepsze od przedstawionych w normie 
i rozporządzeniu. 

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
3. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące 

w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 
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4. Szczegółowe terminy i ilości podlegającego dostawie oleju Zamawiający będzie zgłaszał 
Wykonawcy e-mailem na 2 dni przed planowanym przez Zamawiającego terminem 
dostawy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać tak zamówioną dostawę nie później niż w ciągu 
2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 

6. Wykonawca dostarczać będzie paliwo w godzinach od 6.00 do 14.00. 
7. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani 

są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu 
należytej realizacji zamówienia. 

 

§ 2. 
1. Wykonawca dostarczać będzie paliwo do stacji paliw w Głogowie ul. Transportowa 3 

transportem własnym, którego cena wliczana jest w cenę paliwa.  
2. Umowa zawarta została na czas określony do dnia ……………… r.  
 

§ 3. 

1. Cena jednego m3 oleju napędowego na dzień 05.01.2022 r. wynosi ……… zł brutto 
(słownie: …..……….).  

2. Cena określona w pkt 1 będzie zmniejszana lub zwiększana o taką samą wartość zmiany 
cen, jakie Wykonawca otrzyma w czasie trwania umowy od rafinerii, z których dostarcza 
Zamawiającemu paliwo z zachowaniem tej zasady ustalonej do ceny na dzień 05.01.2022 
r.  

3. Zmiana ceny dokonywana będzie automatycznie w dniu dokonania zmiany cen przez  
rafinerię. 

4. W przypadku zmiany ceny oleju napędowego Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy pisemnej informacji o cenie dostarczonego 
oleju napędowego w rafinerii i o cenie dla Zamawiającego; chyba, że Wykonawca wskazał 
stronę internetową swojego dostawcy paliw, z której możliwe będzie pozyskanie informacji 
o cenach. 

5. Zamawiający nie uzna wzrostu ceny spowodowanej zmianą przez Wykonawcę rafinerii, 
z której zaopatruje się on w olej napędowy.   

6. Przy dokonywaniu płatności za nabyty olej napędowy nabywca zastosuje mechanizm 
podzielonej płatności. Wystawca faktury dokumentującej sprzedaż oleju napędowego jest 
obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

 

§ 4. 
Składnik obliczania ceny dostawy może ulec zmianie w przypadku zmiany (jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę) :  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w przypadku 
zwiększenia lub zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto 
pozostaną bez zmian natomiast odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu 
proporcjonalnie ulegnie zmianie cena brutto, w przypadku zmiany podatku 
akcyzowego odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu ulegnie cena paliwa od 
której obliczana jest cena brutto,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 
zdrowotne - wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 



3 

 

kosztu Wykonawcy jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w stosunku 
do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie w celu uwzględnienia tej 
zmiany, Reguły powyższej nie stosuje się do zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu obowiązujących od 2022 roku, gdyż te zostały 
uwzględnione przy sporządzeniu oferty, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342) - wynagrodzenie ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaki będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w stosunku do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
w celu uwzględnienia tej zmiany,  

e) zmiany lub wprowadzenia innych opłat lub podatków związanych z 
wprowadzeniem do obrotu paliw płynnych, mających charakter podatkowy i 
powszechny ( w tym zmiany wysokości opłaty paliwowej) – w przypadku tym 
odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu ulegnie cena paliwa od której 
obliczana jest cena brutto). 

Zmiana wysokości składnika ceny nastąpi proporcjonalnie do zakresu zmiany 
opisanych wyżej składników cenotwórczych i obowiązywać będzie od dnia zawarcia 
aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia w którym zmiana istotnie 
wpłynęła na cenę, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowo 
umotywowanego wniosku.  
Wprowadzenie zmiany ceny wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 
wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami i obliczeniami, 
potwierdzającymi wpływ zmian ustawodawstwa na koszt wykonania zamówienia 
(wynagrodzenia Wykonawcy).  

 
§ 5. 

1. Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu za dostawę paliwa faktury, w których 
ustala się 30 dniowy termin płatności liczony od daty dostawy. Za opóźnienia w zapłacie 
faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

2. Rozliczanie i fakturowanie ilości dostarczanego paliwa odbywało się będzie 
w temperaturze referencyjnej + 15oC (zgodnie z normą PN-ISO 91-1) na podstawie 
legalizowanego licznika autocysterny.   

3. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dowód wydania (WZ), który powinien zawierać: 
temperaturę nalewu paliwa, objętość w m3 w temperaturze nalewu, gęstość paliwa 
w temperaturze +15ºC oraz objętość m3 w temperaturze +15ºC. Do dokumentu WZ 
dołączony zostanie wydruk z elektronicznego systemu pomiarowego cysterny 
potwierdzający ilości wydanego paliwa. 

4. Odbiór i rozliczenie dostawy paliwa odbywało się będzie zgodnie z procedurą: 
a) sprawdzenie plomb założonych na zaworach wlewowych, spustowych i pokrywach 

autocysterny; 
b) sprawdzenie plomb założonych w komorze spustowej Zamawiającego; 
c) sprawdzenie dokumentu legalizacji licznika zbiornika autocysterny; 
d) przedstawienie świadectwa jakości paliwa; 
e) odczyt pomiaru ilości paliwa w zbiorniku Zamawiającego (sonda); 
f) spust paliwa z autocysterny do zbiornika Zamawiającego; 
g) po upływie niezbędnego czasu dla ustabilizowania się lustra cieczy w zbiorniku (ok. 15 

minut) wykonanie ponownego pomiaru ilości paliwa w zbiorniku Zamawiającego (sonda); 
h) odczyt pomiaru ilości paliwa z licznika autocysterny; 
i) w oparciu o odczyty ilości paliwa dokonywane przed i po opróżnieniu komór autocysterny, 

należy ustalić ilość przyjętego paliwa w temperaturze referencyjnej + 150C i na tej 
podstawie wypełnić dowód wydania WZ – potwierdzony podpisami pracowników 
Zamawiającego i Dostawcy; 

j) przedstawienie ceny oleju napędowego bieżącej dostawy pracownikowi Zamawiającemu. 
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§ 6 
1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczanego oleju napędowego.  
2. Wykonawca razem z paliwem będzie dostarczał świadectwa jakości dostarczanego 

paliwa, a na żądanie Zamawiającego będzie pobierał razem z Zamawiającym próbki 
dostarczanego paliwa. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie oleju napędowego złej jakości tj. 
niezgodnego z opisaną w § 1 normą i z tego powodu Wykonawca zobowiązany będzie 
do obniżenia ceny oraz odszkodowania za zniszczone takim olejem napędowym 
elementy silnika.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieterminowe dostawy zamówionego oleju 
napędowego w wysokości równej odsetkom ustawowym liczonym od wartości brutto 
wykonanej nieterminowo dostawy. 

5. W przypadku opóźnienia w dostawie powyżej 24 godzin od terminu ustalonego zgodnie 

z § 1 ust. 5, Zamawiający uprawniony jest do dokonania zakupu u innego Wykonawcy. 

Różnica w cenie pomiędzy  ceną zakupu u innego Wykonawcy, a ceną Wykonawcy, 

zostanie potrącona z najbliższej faktury Wykonawcy bez konieczności składania w tym 

zakresie dodatkowego oświadczenia w jakiejkolwiek formie. Zamawiający udostępni 

Wykonawcy dokument zakupu oleju napędowego u innego Wykonawcy w zakresie ilości 

oraz ceny. Powyższe zdarzenie nie wyłącza odpowiedzialności określonej w ust.4.  

6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ilością wydaną z magazynu 
Wykonawcy, a ilością przyjętą do magazynu Zamawiającego, kiedy różnica wynosi więcej 
niż 0,5% wymagana jest korekta f -ry VAT wystawionej na ilości wydane z magazynu 
Wykonawcy. 

 

§ 7 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części zobowiązań 
wynikających z umowy, jeśli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą, 
w rozumieniu umowy, uważa się klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne 
pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z 
kompetencjami tych organów, wojny, mobilizację, blokady, embargo, zamknięcie granic.
  

§ 8. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności przez okres realizacji umowy. 

 

§ 9. 
Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku: 

1) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach 
nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie, 

2)  zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
3)  ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
4) zmiany składnika obliczenia ceny określonego w § 4. 

  

§ 10 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu  interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia włącznie. 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
jak też powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia od umowy. 

 

§ 11 

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10 stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

− zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości, 

− Wykonawca nie będzie wykonywał dostaw zgodnie z umową przez okres 
przekraczający 14 dni, 

− Wykonawca będzie pomimo 3-krotnego zwrócenia mu uwagi na piśmie w dalszym 
ciągu dostarczał paliwo złej jakości lub w sposób nieterminowy, 

− Wykonawca utraci uprawnienie do prowadzenia obrotu paliwami płynnymi, 
b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

− Zamawiający będzie zwlekał z zapłatą faktury przez pełne 2 miesiące licząc ten termin 
od pierwszego dnia po terminie płatności faktury. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12. 

1.  W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony winny wyczerpać 
drogę reklamacyjną. 

2.  Reklamacje wykonuje się przez skierowanie pisemnego roszczenia do Wykonawcy, 
niezwłocznie po ujawnieniu wady oleju napędowego 

3.  Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4.  W razie odmowy przez Wykonawcę uznania reklamacji, względnie nie uzasadnienia 
odpowiedzi w terminie o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową. 

5.  Do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy właściwy będzie Sąd 
siedziby Zamawiający. 

§ 13. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania  Zamawiającego  o  zmianie  formy  
prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub  
upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację 
umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z 
zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres 
podany przez Wykonawcę 

 
§ 14. 

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może cedować wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 16. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


