
Załącznik nr 5 do SWZ 

 

UMOWA  
/projekt/ 

  

zawarta w dniu ………………. r. w Żywcu w wyniku przeprowadzonego postępowania                

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec,  reprezentowaną 

przez: 

1. Jerzy Kliś  - Prezes Zarządu 

a firmą:  

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

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………. 

 

2. ……………………………………. 

 

na dostawę oleju napędowego do BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.  w Żywcu  

 

 

§ 1 

 

Zamawiający na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu                         

…….. 2022r. w trybie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2022r. poz. 1710 tj. z późn. zm.) zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 

oleju napędowego do BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 210 000 litrów                                               

do BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu. 

2. Jest to dostawa częściowa z zapełnieniem zbiornika o pojemności 10 000 L znajdującego 

się w Żywcu przy ul. Aleja Wolności 24 oraz zbiornika o pojemności 5 000 L, 

znajdującego się na terenie Spółki w Żywcu przy ul. Kabaty 2. Dostawy będą realizowane 

z częstotliwością 2-3 razy w miesiącu. 

3. Wykonawca (dostawca) będzie ponosił koszty wydzierżawienia zbiornika 10 000 L, 

zlokalizowanego na terenie należącym do zewnętrznego podmiotu gospodarczego (w 

Żywcu przy ul. Aleja Wolności 24) wraz z kosztami systemu dystrybucji i identyfikacji 

poboru paliwa w kwocie równej iloczynowi zryczałtowanej stawki 5 groszy netto oraz 

ilości litrów paliwa, jaką w danym miesiącu kalendarzowym został zasilony zbiornik przez 

Wykonawcę. 

4. Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe zgodne z dyrektywą 98/70/WE 

załącznik II.I 
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Poniżej zostały przedstawione dodatkowo wybrane wymagania jakościowe dla oleju 

napędowego będącego przedmiotem zamówienia*: 

właściwości  jednostka   zakres        

liczba cetanowa    min. 51 

gęstość w temperaturze 15° C kg/m3  max. 845 

zawartość wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych %(m/m)  max 8 

zawartość siarki mg/kg max 10  

 

*Wymagania jakościowe dla oleju napędowego muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki  z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych         

(Dz.U. z 2015r. poz. 1680 z późn. zm.). 

 

5. Zamawiający wymaga, aby paliwo w okresie zimowym nie powodowało blokowania 

zimnego filtra paliwa co najmniej do temperatury - 25 ° C). 

6. Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy. 

 

§ 3 

 

1. Wyszczególnienie cen jednostkowych (bez podatku VAT) za przedmiot zamówienia: 

 

     a) olej napędowy                                     cena jednostkowa    ….. zł/litr,            

słownie: …………………………...………........................................................................ 

Cena całkowita za przedmiot zamówienia                             ………….. złotych (netto),  

słownie:  ……………………………………………………………..……………(netto) 

podatek VAT (23%)                                          ………...  złotych 

Cena całkowita za przedmiot zamówienia                           …………. złotych (brutto),  

słownie:………………………………………………………………………… (brutto). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem po 

każdorazowej faktycznie dokonanej dostawie w terminie ………… dni od daty 

otrzymania faktury. 

3. Paliwo przyjmowane będzie i fakturowane wg. ilości zmierzonej w temperaturze 

rzeczywistej w oparciu o wskazania licznika w cysternie. 

4. Podane powyżej ilości paliwa mają charakter jedynie szacunkowy, oparty o najlepszą 

wiedzę i doświadczenie Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał 

żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości paliwa. Ewentualne mniejsze 

zamówienie nie wpływa na okres związania umową. 

5. Strony ustalają następujące terminy wykonania:12 miesięcy od podpisania umowy. 



 

3 

 

6. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w przypadku        

zmiany cen u Producenta zaopatrującego Dostawcę w wysokości proporcjonalnej do jej 

wzrostu lub spadku. 

7. Wykonawca przy dostawie danej partii przedmiotu zamówienia zobowiązany jest                 

przedstawić Zamawiającemu na piśmie informację/zaświadczenie wskazującą na 

zmianę ceny (wzrost lub obniżkę) obowiązującej aktualnie u Producenta, albo/lub  

dołączyć powinien komunikat cenowy Producenta /wydruk cen paliw ze strony 

internetowej producenta aktualny na dzień poprzedzający dostawę/. 

8. Minimalna ilość zamawianego oleju napędowego nie będzie niższa niż 70 % ilości 

określonej w § 2 umowy z zastrzeżeniem § 6. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) zapewnienia dowozu przedmiotu zamówienia od producenta do Zamawiającego na 

swój koszt, swoim staraniem i własnym transportem  

b) zapewnienia pomiaru rzeczywistej ilości dostarczanego paliwa przy użyciu 

instalacji pomiarowej do paliw ciekłych z świadectwem legalizacji 

c) umożliwienia dostaw w całości lub w części w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Dostawy oleju napędowego będą dokonywane do zbiorników 

na olej napędowy opisanych w z §2 ust. 2 niniejszej umowy,  

d) wykonania dostaw objętych umową na podstawie przesłanych e-mailem zamówień, 

w terminie …………… godzin od złożenia zamówienia (w dni robocze od 

poniedziałku do piątku), zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. 

e) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do ewentualnych podwykonawców. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, 

które wykona przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia w tym wpisy do rejestrów, decyzje, 

zezwolenia i koncesje na świadczenie dostaw objętych niniejszą umową oraz 

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego                          

o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie. 

3. Wykonawca przy każdorazowej dostawie paliwa zobowiązany jest przedłożyć świadectwo 

jakości dostarczonego paliwa. 

4. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną niespełnione parametry jakościowe paliwa 

Zamawiający żąda niezwłocznego odpompowania paliwa i wyczyszczenia zbiorników na 

olej napędowy oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia po raz drugi. W przypadku 

zwłoki w dostarczeniu paliwa, przekraczającej 24 godziny od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego niespełniającej wymagań dostawy, Wykonawca pokrywa całość kosztów 

zrealizowania dostawy przez innego Wykonawcę. 
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§ 5  

 

Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,03 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 za każdą rozpoczętą dobę 

braku dostaw oleju napędowego oddzielnie dla każdej z lokalizacji wymienionej w § 2 

ust. 2 niniejszej umowy o ile przyczyna braku dostaw paliwa nie leży po stronie 

Zamawiającego.  

2) W przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z przyczyn nie dotyczących 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną 

w wysokości 1,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3. 

3) W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4) Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych                            

z należności przysługujących Wykonawcy z tytułu sprzedaży oleju napędowego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku : 

1) Rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

wymienionego w§ 3.  

3. Łączna suma kar umownych nie może być wyższa niż 45 000 zł. 

 

§ 6 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym i art. 456 Pzp Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub nie kontynuuje dostaw albo 

realizuje je w sposób wadliwy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy lub je rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno nadto zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, o których mowa w ust. 1 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części 

umowy. 

4. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadku 3-krotnej 

nieusprawiedliwionej zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia trwającej 

powyżej 48 godzin. 

5. W przypadkach określonych w ust. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej 

w wysokości określonej w § 5. 
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        § 7 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym 

zakresie: 

1) Dopuszcza się zmiany cen w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) ustawowej zmiany opodatkowania oleju napędowego podatkiem akcyzowym                        

w okresie obowiązywania umowy, 

o wartość wynikającą z tych zmian na podstawie aneksu do umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia jednej 

lub kilku z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej 

wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia:  

a) zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych 

mających wpływ na sposób realizacji umowy lub korzystania z dostaw przez 

Zamawiającego;  

b) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, jeśli zmiana ta wpływa na 

sposób wykonania dostaw przez Wykonawcę (inne zmiany organizacyjne 

uważa się za zmiany nieistotnych postanowień umowy);  

2. Dokonanie zmian postanowień umowy jest możliwe, gdy zmiany tych postanowień nie 

stanowią istotnej zmiany zawartej umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (dalej: ustaw Pzp). Dokonanie zmiany postanowień Umowy jest 

możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w Dziale VII Rozdziale 3 ustawy Pzp 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej                             

z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku udostępniania danych 

osobowych Strony postępować będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi                          

z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało 

wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

przepisów RODO, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, 

które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie 

administratora danych.  

4. Wykonawca oświadcza, iż dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których 

dane przekazał oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów RODO. 
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5. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień 

niniejszej Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny BESKID 

ZYWIEC Sp. z o.o. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: 

www.beskidzywiec.pl  Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem 

każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane BESKID 

ZYWIEC Sp. z o.o. 

6. Wykonawca oświadcza, iż przekazywane przez niego dane osobowe mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej. 

7. Strony zobowiązują się wzajemnie do nie ujawniania informacji i danych stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba, że obowiązek jej ujawnienia wynika z przepisów 

ustawy albo z żądania uprawnionych instytucji. 

 

§ 9 

 

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą 

miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 10 

Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać                             

w drodze ugody. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór 

rozstrzygnie sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego z zastosowaniem 

obowiązkowej mediacji. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po                   

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

      Zamawiający:             Wykonawca: 

 

 

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

 

 

 

http://www.beskidzywiec.pl/
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