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                                                                                                      Załącznik nr 1 

Umowa  nr  SM/14/2021 PROJEKT 

zawarta w dniu …………………….. między: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim  22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 

28.105.000,00 zł., NIP 921-00-10-133,  REGON 950177059 tel. /084/ 664 24 61, fax /084/ 

664 51 00, reprezentowanym przez: 

1. mgr Renatę Miziuk     – Prezesa Zarządu, Dyrektora 

2. inż. Wiesława Drążka – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego 

zwanym w treści Umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

NIP ………………………………. 

reprezentowanym  przez: 

1. ………………………………… 

zwanym w treści Umowy Wykonawcą,  

Umowa jest wynikiem organizacji i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zgodnie art. 275 ust 1. , ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) na: 

 

„Dostawę wraz z transportem oleju napędowego 

 dla pojazdów służbowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  

do zbiornika o pojemności 5 000 litrów” 

 

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia: olej 

napędowy na zasadach wynikających z § 2, oraz zgodnie z parametrami technicznymi 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, stanowiące 

integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

1. Dostawa będzie wykonywana po  telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu w terminie 

24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.  
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2. Zamówienia będą składane i realizowane w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

3. Wykonawca do każdej partii dostarczanego oleju napędowego dostarczy dokument od 

producenta, potwierdzający parametry dostarczonego oleju napędowego - świadectwo 

jakości producenta wraz z dokumentami WZ 

4. Miejsce wykonania umowy to: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Lwowska 37A 

22-600 Tomaszów Lub. 

5. Dostawy realizowane będą transportem dostawcy. 

Termin realizacji zamówienia: od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.  z zastrzeżeniem §3. 

 

§ 3 

Za datę wykonania Umowy, uważa się datę dostarczenia zamawiającemu ostatniej partii 

przedmiotu zamówienia. 

§ 4 

1. Strony ustalają że:  

a) cena oleju napędowego za 1 litr (zgodnie z  OFERTĄ)  wynosi: 

wartość netto zł  - …………………………………… zł  

(Słownie: ……………………………………………………………………………. zł ……/100) 

b) koszt dostawy i zysk wykonawcy wynosi ………….  zł  

(Słownie (……………………………………………………………………………….zł .….../100) 

c) upust stały wynosi ………………............................... zł 

 (Słownie ……………………………………………………………………………….zł …../100) 

d) podatek VAT – ………………………………………zł 

  (Słownie…………………………………………………………………………………..zł ……/100) 

e) cena brutto – ……………………………………… zł  

(Słownie: ……………………………………………………………………………..zł ……./100) 

 

 

2. Cena brutto za 1 litr oleju napędowego ustalana będzie według zasady: cena netto 1 litra 

oleju napędowego, wg ceny producenta oleju napędowego, wyrażona w złotych polskich 

(zaokrąglona do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku) opublikowanej na oficjalnej 

stronie internetowej producenta oferowanego oleju napędowego w dniu dostawy +/-  

marża/upust Wykonawcy za litr plus naliczony podatek VAT. 

3. Wykonawca będzie wystawiał  faktury na:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Lwowska 37A 

22-600 Tomaszów Lub. 

                                                                  NIP 921 00 10 133 

4.  Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynikającej z faktury Wykonawcy po przyjęciu 

    przedmiotu dostawy w ciągu 30 dni od jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy  
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    Wykonawcy. 

    Niniejszym Odbiorca upoważnia Wykonawcę do wystawiania powyższych faktur bez  

podpisu. 

5.  W razie opóźnienia płatności, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę w 

wysokości ustawowej. 

6.  Waloryzacja związana ze zmianą ceny oleju napędowego u producenta nie wymaga   

aneksowania zawartej Umowy. 

                                                                       

§ 5 

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % ceny (brutto) 

określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w 

wysokości 0,2 % ceny (brutto) określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

c) za każde odstępstwo wskazujące że parametr dostarczonego oleju napędowego 

jest gorsze od wymaganych w SWZ  - 1000 zł oraz obowiązek wymiany 

dostarczonej partii na zgodny z wymaganymi parametrami.  

d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % ceny (brutto) określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia, Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, stanowiącego 

podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kary umownej. 

4. Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia (brutto), 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Limit kar nie ogranicza wysokości dochodzenia 

odszkodowania. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (zgodnie z art. 455 Ustawy 

Pzp). 

 

§ 8 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy, może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 9 
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Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 

zm.). 

 

§ 11 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

Integralną częścią Umowy są SWZ oraz oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

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

 


