
 

 

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ 

Zamówienie Publiczne Nr NP-ZPS-14/2022 

 

Umowa  Nr NP-ZPS-14/2022 

 

Zawarta w dniu .............. 2022 r. w Stargardzie pomiędzy: 

 

Wodami Miejskimi Stargard Sp. z o. o.  z siedzibą w Stargardzie, ul. S. Okrzei 6, tel. 91 5771274; faks 

91 5772128; e-mail: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl; www.wodymiejskie.stargard.pl, NIP  854- 

001–15–20, REGON  811115758, Kapitał zakładowy 56.825.500,00  zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII 

Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033245, BDO: 000002477, zwanym dalej w części 

umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

a  

......................................................................z siedzibą w…………………………… przy ul.     

............................,tel. …………….,  faks. ………………., e-mail  …………….., NIP ………., REGON …………., 

kapitał zakładowy………  wpisanym do ..........................................pod nr .....................................  

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

..................................................................................................... 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o zapisy 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie 

mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy są dostawy nw. oleju napędowego grzewczego 

.......................................................... .    

 

Przedmiot zamówienia 

  

 

 

Jedn. 

miary 

 

Szacunkowa 

ilość* 

 

 

Cena  

jednostkowa  

netto (z 

zaokrągleniem 

do pełnych 

groszy)             

[zł/1 m3] 

Wartość 

netto 

w zł. 

 

Olej napędowy grzewczy lekki o następujących parametrach 

oraz właściwościach fizykochemicznych: 

Wartość opałowa, min.                                               42,6  MJ/kg 

Gęstość w temperaturze 150 C , max.                         860 kg/m3 

Skład frakcyjny:   

                 do 2500 C destyluje, max.                           65 % (V/V)  

                 do 3500 C destyluje, min.                            85 % (V/V) 

Temperatura zapłon min.                                                     560 C 

Temperatura płynięcia, max.                                            - 200 C 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 200 C,    max.6,00 

mm2/s 

 

 

1 m 3 

 

 

70 

 

 

................. 

 

 

................. 



 

 

Zawartość siarki, max.                                         0,2 %(m/m) 

Zawartość wody, max.                                                200 mg/kg 

Zawartość zanieczyszczeń stałych, max.                     24 mg/kg 

 

Napełnianie zbiorników olejem napędowym grzewczy, musi 

odbywać się za pomocą „ szybkozłączki ”  Ø 80. 

 

Podatek  VAT 23 % ................ 

Wartość  brutto ................. 

 

 

Wartość zamówienia dla wyniesie: 

Wartość netto:…………………….. 

Wartość brutto:……………………. 

 

§ 2 

1. Umowa obowiązuje  od  zawarcia niniejszej umowy, nie wcześniej niż od dnia …………….2022 do 

momentu, gdy ilość zrealizowanych dostaw paliwa osiągnie wielkość równą 70 000 litrów (70 m3), albo 

gdy wartość zrealizowanych dostaw osiągnie maksymalną wartość zamówienia podaną w § 3 ust. 5 w 

zależności od tego, który z warunków spełni się wcześniej, jednak nie dłużej niż do 31 października 

2023 r.  

2. Dostawy, o których mowa w ust. 1 odbywać się będą sukcesywnie, na zasadach określonych w 

specyfikacji warunków zamówienia NP-ZPS-14/2022 (zwanej w dalszej części umowy „SWZ”), 

stanowiącej wraz z ofertą Wykonawcy integralną część niniejszej umowy.  

3. Dostawy będę realizowane w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zapotrzebowania 

drogą telefoniczną, w razie  konieczności potwierdzaną e-mailem. 

4. Jednorazowa  dostawa – około  10 000 litrów/ (3 m3).  

5. Odbiór i przekazywanie oleju odbywać się będzie w kotłowni przy ulicy Drzymały 56 w  Stargardzie.  

Koszty i ryzyko związane z transportem, ubezpieczeniem oleju do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.  

6. Dostarczany olej opałowy posiadał będzie parametry jakościowe i fizyko-chemiczne wymagane w 

SIWZ, czego potwierdzeniem będą dołączane przez Wykonawcę do każdorazowej dostawy świadectwa 

jakości dostarczanego oleju. 

7. W przypadku nie dołączenia do danej dostawy świadectwa jakości, o którym mowa w ust. 5 lub 

dołączenia świadectwa jakości stwierdzającego, że dostarczony olej nie posiada parametrów żądanych 

w SWZ  i deklarowanych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający nie przyjmie dostawy danej partii oleju, 

a dostawa zostanie uznana za niezrealizowaną.  

 

§3 

 

1.Za zrealizowanie przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej netto za 1 m3 dostarczonego oleju grzewczego 

ustalonej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w wysokości .............. zł/ 1 m3 + 

podatek VAT  zgodnie z obowiązującymi przepisami i faktycznej ilości dostarczonego Zamawiającemu 

w trakcie obowiązywania umowy. 



 

 

2. Cena oleju napędowego grzewczego będzie waloryzowana (w górę lub w dół) przy każdorazowej 

dostawie o wskaźnik zmian cen hurtowych 1 m3 ( bez podatku VAT) za paliwo w temperaturze 

referencyjnej 150 C  Oleju grzewczego o średnią cenę brutto 1 m3 oleju opałowego lekkiego z PKN 

ORLEN i Rafinerii Gdańskiej – Grupy LOTOS w dniu dostawy, w stosunku do jej ceny  hurtowej 

obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień składania ofert tj.06.10.2022 (która to cena na bieżąco 

aktualizowana jest na stronach internetowych:  www.orlen.pl i www.lotos.pl) 

3.  Wskaźnik zmian ceny hurtowej, o którym mowa w ust. 2 wyrażony będzie stosunkiem średniej 

ceny hurtowej 1 m3 w temp.150C  Oleju napędowego grzewczego w PKN ORLEN  i Rafinerii Gdańskiej 

– Grupy LOTOS zamieszczonej na stronach internetowych: -  www.orlen.pl  i www.lotos.pl w dniu 

dostawy do jego ceny hurtowej, zamieszczonej na ww. stronie internetowej w dniu poprzedzającym 

dzień składania ofert tj. 06.10.2022 roku, wynoszącej   ……………….. zł / m3 .  

4.  Wzór obliczania ceny jednostkowej (tzn. za 1000  litrów dostarczonego oleju opałowego) w dniu 

dostawy: 

                                                                                         Cjo x Cid 

                                                                        Cjd =   ------------------- 

                                                                                             Cio 

gdzie: 

Cjd – obliczana cena jednostkowa (tzn. cena za 1000 litrów oleju napędowego grzewczego) w dniu 

dostawy, 

Cjo – ofertowa cena jednostkowa (tzn. cena za 1000 litrów oleju napędowego grzewczego) - const., 

Cid – średnia cen za 1 m3/lub 1000 l oleju napędowego grzewczego zamieszczona na stronach 

internetowych w dniu dostawy, 

Cio – średnia cena za 1 m3/lub 1000 l oleju napędowego grzewczego zamieszczona na stronach 

internetowych w dniu 06.10.2022 r. - const 

5. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty 

................................. zł brutto.  

6. Cesja praw lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

 

 

§4 

1. Faktury Wykonawca wystawiał będzie na płatnika: Wody Miejskie Stargard   Sp.  z o. o. 

73 – 110 Stargard, ul. Stefana Okrzei nr 6.  

2. Do wystawianych faktur Wykonawca załączał będzie raporty potwierdzające zrealizowanie dostaw, 

podpisane  przez Mistrza ds. eksploatacji kanalizacji/w razie nieobecności ww., przez osoby 

zastępujące. 

3. Warunki płatności:  faktura płatna przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury za 

zrealizowaną dostawę potwierdzoną przez przedstawiciela zamawiającego. Podstawą wystawienia 

faktury jest zrealizowanie dostawy potwierdzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, faktury będą przesyłane przez Wykonawcę 

na platformę, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

http://www.orlen.pl/
http://www.lotos.pl/


 

 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym 

 

§5 

 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: .............................. 

 

§6 

 

1.Wykonawca gwarantuje, że  dostarczany olej napędowy grzewczy lekki w pełni odpowiadać będzie 

wymaganiom jakościowym, określonym w SWZ  oraz deklarowanym w ofercie przetargowej 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca  oświadcza, że świadectwa jakości, które będą każdorazowo załączane do 

poszczególnych partii dostaw oleju napędowego grzewczego, odnosić się będą do tych właśnie partii 

dostarczanego oleju.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania badań jakości dostarczonego oleju 

napędowego grzewczego, w przypadku gdy wystąpią obawy, że dostarczony olej nie posiada 

wymaganych parametrów. Badania zostaną przeprowadzone w laboratorium zakładowym 

Zamawiającego lub w innym laboratorium posiadającym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. 

4.  W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że dostarczony olej nie posiada 

parametrów żądanych przez Zamawiającego w SWZ  oraz deklarowanych w przedłożonym przez 

Wykonawcę świadectwie jakości, Wykonawca zwróci Zamawiającemu udokumentowane koszty 

przeprowadzonych badań, oraz zapłaci karę umowną, o której mowa w §8 ust. 1 pkt.3.  

 

§7 

 

Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność do realizacji dostaw, dostosowaną do bieżących potrzeb 

zamawiającego tzn. zobowiązuje się do zrealizowania dostawy najpóźniej w ciągu 3 dni 

kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania drogą telefoniczną w razie konieczności potwierdzaną 

następnie faksem. 

 

§8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy w wysokości  -  10% z różnicy maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o 

której mowa w § 3 ust.5, pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia za zrealizowaną część zamówienia 

zgodnie z umową, do dnia odstąpienia od umowy, 

2 )  za zwłokę w terminowej realizacji dostawy oleju napędowego grzewczego – 0,1% maksymalnej 

kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w §3 ust. 5 za każdy dzień  zwłoki ,  

3 )  za wykazanie w wyniku przeprowadzonych badań jakości oleju, że dostarczony olej nie odpowiada 

wymaganym w SWZ  oraz deklarowanym w załączonym do dostawy świadectwie jakości parametrom 

jakościowym i  fizyko chemicznym – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych ) oraz zwrot kosztów 

przeprowadzonych badań  laboratoryjnych.  



 

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, określonego na zasadach 

ogólnych art. 471 Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody, jaką poniosły w wyniku nie 

wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy przez drugą stronę 

w przypadku, gdyby szkoda przewyższała wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca  wyraża zgodę na potrącenie kar  umownych z należnego mu wynagrodzenia za 

dostawę. 

4. Kary umowne naliczane są niezależnie od siebie i podlegają kumulacji.  

5. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość żądania kar umownych naliczonych do dnia 

odstąpienia od umowy. 

6. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia. 

7. Maksymalna łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 25% maksymalnej kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust.5. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub odstąpienia od umowy w całości lub 

niewykonanej części, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w każdym czasie w przypadku: 

- dostawy innego towaru niż określonego w § 1 lub towaru niespełniającego parametrów jakościowych 

określonych w §1 

- niedotrzymania terminu realizacji dostawy, 

- realizacji umowy przez Wykonawcę z nienależytą starannością, 

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 prawa 

zamówień publicznych) 

2. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu tych przyczyn.  

 

§ 10 

 

1. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie okresu jej 

obowiązywania, zmiany przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, terminu realizacji dostawy. 

Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: 

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

b) gdy wystąpią przeszkody o charakterze obiektywnym (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”.) np. 

pogoda uniemożliwiająca wykonanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony 

mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o 

czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem 

o wystawieniu ww. przeszkód; 

c) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub zmiana stawki podatku akcyzowego. 

Powyższe dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy konieczność taka powstanie w następstwie 



 

 

okoliczności, których nie można było przewidzieć (w tym zmian w przepisach prawa), w takim 

przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 

następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania 

aneksu. 

 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, z zachowaniem formy 

pisemnej.  

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe zapisy SWZ, a 

także przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

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

5. Integralną częścią umowy jest SWZ oraz oferta Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA  

 

 

  



 

 

 


