
Załącznik nr 6 do SIWZ 
Nr spr. 34/11/2017/P 
 

 
WZÓR UMOWY 

 
Umowa zawarta w dniu …………..  w Starachowicach pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, 
ul. Iglasta 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, 
Numer KRS  0000139930 
REGON  290941746 
NIP  664-18-08-503 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. Prezes Zarządu     –  ……… 
2. Prokurent Spółki   –  ……… 
 

a 
 
Nazwa /firma/ lub imię i nazwisko wykonawcy. 
Adres 
REGON, NIP, KRS lub Nr Ew. Gosp. 
Zwanym dalej „Wykonawcą” 
Reprezentowanym przez: 
 

§1 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr 34/11/2017/P, Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie p.t. „Dostawy oleju napędowego dla PWiK Sp. 
z o.o. w Starachowicach”  

2. Opis przedmiotu zamówienia jak i jego zakres /wielkość/ określa specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia. 

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej napędowy o jakości nie gorszej niż określone 
normą PN-EN-590+A1:2017-06 oraz spełniający wymagania określone w Ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 o systemie monitorowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 Nr 169 poz. 1200 z p. zm.) 
oraz  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  (poz. 1680), jak również zgodne z nowelizowanymi w 
trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe. 

2. Do każdej dostawy  Wykonawca dołączy Zamawiającemu dokument potwierdzający jakość paliwa 
nie gorszą niż określona w/w przepisami. 

3. Nie załączenie do dostawy dokumentu o którym mowa w pkt. 2 potwierdzającego jakość paliwa, 
może stanowić podstawę do odmowy opłacenia faktury za paliwo pobrane przez Zamawiającego. 

 
 

§3 
1. Wykonawca dostarczy paliwo na swój koszt. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki i zajścia przy realizacji dostawy. 
3. Wykonawca dostarczy paliwo do zbiorników podziemnych Zamawiającego zlokalizowanych przy 

ul. Iglastej 5 w Starachowicach – siedziba PWiK Sp. z o.o. 



4. Wykonawca będzie realizował dostawy zgodnie z uwzględnieniem wymogów opisanych w 
ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. 
2017 poz. 708). 

5. Zamawiający odmówi przyjęcia towaru w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego 
przewozu towarów (Dz.U. 2017 poz. 708). 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ciągu 72 godzin po zgłoszeniu chyba, że 
Zamawiający w zgłoszeniu określi dłuższy termin. 

7. Zamawiający dokonuje zgłoszenia telefonicznie lub faksem. 
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawy paliwa w wielkości od 8 000 do 10 000L – jedna 

dostawa autocysternami wyposażonymi w legalizowane przepływomierze o zaplombowanych 
zaworach i pokrywach. 

 
 

§4 
1. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przyjęcia określający ilość paliwa w warunkach 

rzeczywistych. 
2. Zamawiający dopuszcza rozliczanie paliwa w temperaturze referencyjnej w przypadku posiadania 

przez Wykonawcę systemu komputerowego obsługującego nalewak dokonującego przeliczenia 
rzeczywiście zmierzonej objętości na objętość w temperaturze 15 oC 

3. Cena  jednostkowa każdej  dostawy będzie  zmienna i równa zgodnie z równaniem opisanym w 
SIWZ iloczynowi średniej arytmetycznej cen hurtowych netto:  

4. Oleju napędowego Eurodiesel EKO dla Grupy LOTOS; 
5. Oleju napędowego Ekodiesel dla PKN ORLEN; 
6. Ogłaszanych lub obowiązujących  na stronach internetowych  Grupy  LOTOS  i  PKN  ORLEN  S.A. w 

dniu dostawy oraz wyliczonego współczynnika. 
7. Współczynnik służący wyliczaniu cen dostawy obliczono w sposób określony w SIWZ i wynosi on 

………… 
8. Współczynnik o którym mowa w pkt. 7 jest stały przez okres umowy. 
9. Cena  jednostkowa każdej  dostawy będzie  wyliczana  z iloczynu: średnia arytmetyczna cen 

hurtowych netto ogłaszanych  na stronach internetowych  Grupy  LOTOS  i  PKN  ORLEN  S.A.  

obowiązujących w dniu poprzedzającym dostawę, razy wyliczony uprzednio niezmienny 

współczynnik oraz powiększona o obowiązujący podatek VAT. 

 
§5 

1. Zamawiający ureguluje należność wynikającą z faktury w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. 
2. Płatności będą dokonywane na konto Wykonawcy  

…………………………………………………. 
3. W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 
 

 
§6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek dostarczanego paliwa z autocysterny 
w obecności przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami tj.: normą 
PN-EN ISO 3170 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009r. w sprawie 
sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009, nr 147, poz. 1189). 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia i przechowywania próbek. 
3. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących 

norm (w tym: klarowność, zawiesiny, ślady wody i inne zanieczyszczenia), Zamawiający ma 
prawo złożyć Dostawcy reklamację. 



4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na nr fax Wykonawcy niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 10 dni roboczych od chwili dostawy i powinna zawierać uzasadnienie 
reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 24 
godzin od otrzymania zgłoszenia. 

6. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany reklamowanego 
oleju napędowego oraz naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości 
udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). 

7. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy w wyznaczonym terminie co do złożonej 
reklamacji, bądź jej nie uznania, Zamawiający ma prawo do dokonania badań jakościowych 
pobranych próbek paliwa w akredytowanym laboratorium. 

8. Wydana ekspertyza akredytowanego laboratorium, będzie wiążąca dla obu Stron. 
9. Koszty tej ekspertyzy (łącznie z kosztami każdego powołanego eksperta) związane z 

rozstrzygnięciem sporów poniesie: 
- Wykonawca w przypadku, gdy ekspertyza wykaże wadliwość badanego paliwa, 
- w pozostałych przypadkach, Strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy. 

10. W przypadku reklamacji ilościowej do reklamacji dołącza się kserokopię protokołu przyjęcia 
Wykonawcy ze wskazaniem braku podpisanego przez kierowcę pojazdu dostarczającego paliwo. 

11. W przypadku wystąpienia wad ilościowych w dostawie i uznaniu reklamacji przez Wykonawcę, 
Wykonawca wystawi stosowną fakturę korygującą. 

 
 

§7 
W przypadku zwłoki w terminowym dostarczeniu zamówionego oleju napędowego Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki po 
dniu żądanej dostawy liczoną od wartości dostawy w zwłoce. 
 

§8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku gdy: 

a) Wykonawca rażąco narusza terminy dostaw; 
b) Dwie dostawy obarczone były wadą jakościową. 

2. W przypadku opisanym w pkt. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10.000zł /dziesięć tysięcy złotych/.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000zł /pięć tysięcy złotych / gdy 
Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez jedną ze stron szkody ma ona prawo 
dochodzenia naprawienia szkody przekraczającej otrzymane kary umowne na zasadach ogólnych. 

5. 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§9 

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji 
niniejszej umowy. 

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy 
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§10 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 



 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia …………………. r. 

 Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 Niniejszą umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 
§11 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 
✓ Oferta Wykonawcy, 
✓ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania nr 34/11/2017/P 
✓ Zawiadomienie o wyborze oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający          Wykonawca 
 

 


