
wzór umowy- zał.  nr 2 do ogłoszenia 
 

Umowa na: 

„Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”  

nr SZP/BSP/102/15/2020 

                                                                                                                                                     

W dniu                2020 r.  w Nowym Sączu pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  

w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000056473, o kapitale zakładowym 16.965.500,00 zł, które 

reprezentują: 

1. .......................................................................... 

2. ............................................................................ 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a …………………………………………………………………………………………….  

 

wpisanym do  ………………….  pod numerem ………………, reprezentowanym przez : 

 

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

 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy JEDNORAZOWO 10 tysięcy litrów oleju 

opałowego lekkiego do celów grzewczych, spełniającego wymagania określone Polską Normą 

PN-C-96024 (zwanego dalej olejem). 

2. Wykonawca dostarczy olej do kotłowni Zamawiającego: 

a) w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 64  – 5 tysięcy litrów oleju, oraz 

b) w Starym Sączu na os. Słonecznym 10 – 5 tysięcy litrów oleju. 

Dostawa ma zostać zrealizowana w dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 14.00. O terminie 

dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem 

(dzień roboczy). 

3. Ilość oleju opałowego objętego postępowaniem odnosi się do rzeczywistych warunków 

tankowania do zbiorników Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej przystosowanymi do tego środkami transportu tj. 

autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz i pompę ssąco-tłoczącą. Samochód 

auto-cysterna musi być wyposażony w przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliwa, 

posiadającą aktualną legalizację oraz cysterna musi być wyposażona w urządzenie do wydruku, 

który musi zawierać datę i godzinę tankowania oraz ilość paliwa. Licznik musi wskazywać całość 

zatankowanego oleju. Olej opałowy lekki należy dostarczać z zachowaniem wszystkich 

obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych. 

5. Podczas przeładunku paliwa z auto-cysterny do zbiornika Wykonawca musi zachować szczególną 

ostrożność. Czynność ta winna być wykonywana z zachowaniem wszelkich przepisów bhp w tym 

zakresie. Za cały cykl związany z dostarczeniem oleju do zbiornika Zamawiającego, 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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6. Wykonawca zrealizuje dostawę na własny koszt i ryzyko do momentu napełnienia zbiornika na olej 

i odebrania przez Zamawiającego partii oleju opałowego poprzez potwierdzenie na dokumencie 

przewozowym. 

7. Wymagany termin dostawy przedmiotu umowy – do 07 sierpnia 2020 r. 

8. Wykonawca oświadcza, że towar dostarczony przez niego będzie wolny od wad fizycznych  

i prawnych, a także będzie spełniać obowiązujące wymogi. 

9. Wykonawca w zakresie sprzedaży oleju będzie stosować przepisy zawarte w Załączniku Krajowym 

do aktualnej normy PN – EN 590.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczonego towaru dołączyć karty charakterystyki, deklaracje 

zgodności oraz świadectwa jakości oleju, oświadczenie Wykonawcy o pochodzeniu oleju (nazwa 

producenta) oraz aktualnego, świadectwa legalizacji urządzenia do tankowania pod rygorem nie 

dopuszczenia do tankowania do zbiornika. 

11. Przy dostarczaniu paliwa od Wykonawcy wymaga się oprócz dokumentów wymienionych 

w pkt 10. nin. paragrafu także dokumentu magazynowego zawierającego następujące dane: 

− rodzaj tankowanego paliwa 

− data i godzina tankowania 

− ilość zatankowanego paliwa 

− wydruk z rejestratora urządzenia do tankowania zawierający datę i godzinę tankowania 

oraz 

− ilość paliwa. 

Dokument magazynowy podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku 

składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone przez uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania każdocześnie wymaganych przez prawo czynności  

      związanych z dostawą towaru, w szczególności pozwalających na zastosowanie do dostawy  

      sprzedawanego towaru (olej opałowy) preferencyjnych (obniżonych) stawek podatkowych. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 1 strony ustalają wynagrodzenie 

obejmujące stawkę akcyzy określoną w art. 89 ust.1 punkt 9, 10 lit. a, 15 lit. a – tir.1.  ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w kwocie  …………… zł brutto (słownie: ……………….), w tym 

należny podatek VAT ……… %. 

2. Wynagrodzenie to zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dn. ……….. 2020 r. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni 

licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to 

rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174  z późn. zm.). 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

pod numerem NIP 734-17-87-660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

pod numerem NIP ……………........….. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 
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§ 3 

Strony ustalają, że kary umowne mogą być naliczane z następujących tytułów: 

1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1 nin. umowy. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 nin. umowy  

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 nin. umowy, za każdy dzień zwłoki 

w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 7 nin. umowy, 

 

 

§ 4 

Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które 

służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, 

jak również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto tj. …………. zł (słownie: …………. złotych ……/100) w postaci 

pieniężnej. Zabezpieczenie to obejmuje okres od  ……………. r. do .............. r. Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

 

§ 5 

Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego za poniesione 

szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od zapłaty kar 

umownych wymienionych w § 3. 

 

§ 6 

Wykonawca przedstawił kserokopię polisy (potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność 

z oryginałem”) stwierdzającą, że na okres od dnia podpisania umowy jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 

....................... zł. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają następujące osoby do wzajemnego kontaktu w sprawach dotyczących realizacji 

niniejszej Umowy:  

Ze strony Zamawiającego: 

Ze strony Wykonawcy:  

2. Bieżąca korespondencja stron będzie prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail:  

Do Zamawiającego: 

Do Wykonawcy:   

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany w zakresie ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu każda ze Stron jest 

zobowiązana powiadomić drugą Stronę o tej zmianie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga 

aneksu do niniejszej umowy. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


