
Załącznik Nr 5 
WZÓR UMOWY 

 
UMOWA 

 
Zawarta w Toniszewie w dniu …......................... pomiędzy 
Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu  
z siedzibą w m. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr  
0000119898 o kapitale zakładowym 4.363.000 złotych;  
NIP  766-17-30-437, BDO 000055442 
Regon 570881401, 
reprezentowanym przez P. Waldemara Szygendę  –  Prezesa Zarządu MSOK Sp. z o.o. 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,  
 
a 
................... 
z siedzibą w ............... przy ul. ..................... 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o 
kapitale zakładowym…………,  
NIP ……….…,  
Regon ………..…,  
BDO…… 
reprezentowanym przez: 
1) .................  
2) ................. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  
lub: 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................  w ........................ przy ul. .......................................  
REGON ................................  
NIP ..............................................,  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego*/gazu płynnego propan* do 

zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Kopaszyn 
będącym własnością MSOK Sp. z o.o. 

2. Ilość paliwa – oleju napędowego/gazu płynnego propan* ( dalej gazu ) sprzedanego w 
okresie trwania umowy wyniesie nie więcej niż 170.000l*/70.000l*lub w ilościach 
wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru niż podane w umowie. 
4. Przy każdej dostawie paliwa – oleju napędowego/gazu* do zbiornika, Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa. 
5. Wielkość dostaw wynosi jednorazowo od 5000 do 10000 litrów, a częstotliwość dostaw nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu.  



6. Dostawy będą realizowane na pisemne lub pocztą elektroniczną zgłoszenie Zamawiającego 
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia 
zamówienie. 

 
§ 2 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia …………2020r. do dnia 31 grudnia 2021r. 
2. Umowa wygasa z chwilą wyczerpania ilości zamówionego towaru albo kwoty nominalnej 

umowy lub zakończenia okresu, na który została zawarta. 
 

§ 3 
1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z ceny 

jednostkowej netto w dniu sprzedaży oleju napędowego/gazu* z zastosowania 
marży/upustu* w wysokości ………. zł  liczone do/od 1000l oraz ilości zatankowanego 
paliwa,  łącznie do wykorzystania kwoty brutto ……………….zł /słownie: 
……………………………00/100 złotych, z tym, że pierwsza dostawa oleju napędowego/gazu* 
będzie zrealizowana za cenę wynikającą z oferty. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za kolejne dostawy będzie realizowane wg zasady: cena 
jednostkowa producenta  dostarczanego oleju napędowego/gazu* (w zł netto z dnia 
złożenia zamówienia), powiększona o zdeklarowaną w ofercie wielkość stałej marży lub 
pomniejszona o zdeklarowaną w ofercie wielkość stałego upustu. 

3. Do wynagrodzenia wyrażonego w kwocie netto Wykonawca będzie doliczał należny 
podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

4. Wykonawca po dostarczeniu zamówionego oleju napędowego lub gazu wystawi fakturę, w 
której określi: nazwę producenta, którego jest dystrybutorem, datę dostawy, ilość oleju 
napędowego/gazu* dostarczoną do Zamawiającego, wielkość zamówioną i dostarczoną, 
cenę za wykonaną dostawę. 

5. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie na podstawie zainstalowanego 
na cysternie licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi 
rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa oraz ilość paliwa w referencyjnych warunkach + 15 
º C.  

6. Warunkiem dostawy i rozliczenia jest posiadanie aktualnego badania i legalizacja licznika 
medium. Okazanie świadectwa legalizacji licznika na każde żądanie Zamawiającego. 

7. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie 
faktury VAT płatne przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy : 
Bank : ……………………………………………. 
Nr rachunku : ………………………………… 

8. Zapłata wynagrodzenia z zrealizowaną dostawę nastąpi w terminie do …….. dni od 
otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. 

9. Za dzień zapłacenia należności Strony uznają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

 
§ 4 

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.  
2. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie 
reklamacyjne. W terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda decyzję 
o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia 



Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u 
Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.  

 
§ 5 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy      
      obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów     
      oraz w następujących wysokościach.  
      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)   za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu zamówienia w 
wysokości  

      0,1% jego wartości brutto zamawianej dostawy - za każdy dzień opóźnienia,  
2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20%   

      wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 

za wykonany przedmiot umowy. 
 

§ 6 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy w szczególności w 

przypadku dwukrotnej uznanej przez Wykonawcę reklamacji jakości dostarczonego paliwa 
lub zaprzestania świadczenia dostaw. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 Ustawy prawo zamówień 
publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz.  1843 ) w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

4. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów zakupów w § 1 ust. 2 i w § 3 
ust. 1, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, 
odstępnego lub odszkodowania.  

 
§ 7 

W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca może naliczać ustawowe odsetki. 
 

§ 8 
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 10 

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie    
Sąd właściwy dla Zamawiającego.   

 



 
§ 11 

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

 
 
 
 
 
 

*  - skreślić odpowiednio do złożonej oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 


