
Umowa nr: P/02/2020  (projekt)       Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

Zawarta w dniu ……………. r. w Nysie pomiędzy:  

Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48-303 
Nysa, ul. Piłsudskiego 59, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013995, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 8.705.000,00 zł, posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON: 531872000,  
reprezentowanym przez: 

Piotr Janczar – Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowana przez: 

 
1. …………………………………………………………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w  postępowaniu nr MZK/02/2020 o wartości 
przekraczającej równowartość wyrażonej w złotych kwoty 443 tys. euro.      

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa 407 000 litrów oleju napędowego dla MZK 

Nysa Sp. z o.o., w częściach wynoszących od 7000 do 10000 litrów, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada na dostarczane przez niego produkty atesty i dopuszczenia do 

obrotu na terenie RP. 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie okażą się nieprawdziwe. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest znajdować się w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, 

o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję 

gwarancyjną, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://kaucja-
gwarancyjna.mofnet.gov.pl. 

§ 3. 

1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do siedziby Wykonawcy w Nysie ul. 
Piłsudskiego 59. 

2. Dostawy Wykonawca będzie realizował własnym transportem i na koszt własny, sukcesywnie, w 
terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty złożenia każdorazowego zamówienia przez 

Zamawiającego. 

3.  Wielkość, ilość i terminy dostaw będą każdorazowo określone przez Zamawiającego w zależności                                 
od zapotrzebowania, faksem lub e-mailem. Zamówienia będą składane w dni robocze od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia zgłoszone Wykonawcy do 
realizacji na dzień następny będą przekazywane Wykonawcy najpóźniej do godz. 12:00 dnia 

poprzedzającego realizację, a zamówienia złożone po godz. 12:00 będą traktowane jako zamówienia 
złożone następnego dnia roboczego. 

4. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00. 

§ 4. 
1. Sprawdzenie stanu faktycznego ilości litrów dostarczonego paliwa będzie odbywało się komisyjnie w 

miejscu rozładunku autocysterny na podstawie pomiaru ilości dostarczonego paliwa przez pomiar 
słupa paliwa legalizowaną listwą pomiarową w litrach rzeczywistych oraz wskazań legalizowanego 

licznika zainstalowanego na autocysternie w litrach rzeczywistych. 

2. Ilość dostarczonego paliwa będzie rozliczana w temperaturze referencyjnej 15°C. 
3. Po każdej dostawie Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu wydruk z autocysterny z 

potwierdzeniem daty dostawy oraz ilości dostarczonego paliwa w temp. referencyjnej 15°C i temp. 



rzeczywistej. 

§ 5. 

1. Przy każdej dostawie Wykonawca będzie posiadał świadectwo jakości paliwa potwierdzające 

zgodność  z PN-EN 590+A1:2017-06 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015 (Dz.U.2015 poz.1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  i na żądanie 

przekaże je Zamawiającemu.  

2. Przy każdej dostawie Zamawiający może pobrać próbę i kontrpróbę dostarczonego oleju 

napędowego w ilości do 5 litrów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 
2009r w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych Tekst jednol ity z dn. 

05.08.2014 (Dz.U. 2014 poz. 1035). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania kontroli w 

akredytowanym laboratorium jakości pobranej próbki oleju napędowego. Dostawa zostanie uznana 
za nieodpowiedniej jakości jeśli wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium 

wykażą niezgodność parametrów z wymogami aktualnej normy PN-EN 590 i Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst 

jednolity: Dz. U. z Dz.U.2015.1680 z późniejszymi zmianami). 

3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę oleju napędowego nieodpowiedniej jakości Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania dostawy oleju napędowego spełniającego normy określone w ust 1 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypompowania i przekazania do utylizacji nie spełniającego 

norm o których mowa w ust 1 oleju napędowego oraz wykonania oczyszczenia zbiornika na koszt 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca pokrywa koszty spowodowane użytkowaniem pojazdów na niewłaściwym paliwie oraz 

pokrywa koszty badania pobranej próbki paliwa. W przypadku potwierdzenia niewłaściwej jakości 
oleju napędowego Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

§ 6 

1. Za dostarczenie oleju napędowego rozliczonego na podstawie zapisów § 4 ust 2, strony ustalają 

cenę netto na kwotę: ………………. zł + VAT, tj. 23%, brutto …………………. (słownie brutto: 

…………….. 00/100 zł). 

2. Rozliczenie wartości dostarczonego paliwa będzie dokonywane na podstawie algorytmu: 

Ilość dostarczonego paliwa w 15°C x (cena hurtowa 1 litra oleju napędowego w 15°C producenta 
PKN Orlen x prowizja: ………..%. 

3. Wartość umowy wynosi ……………….  zł brutto. 

§ 7 

1. Należność za dostarczone dostawy będzie płatna przelewem, na wskazane przez Wykonawcę konto, 

w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w formie pisemnej, po 
dostarczeniu zamówionego oleju napędowego. 

2. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. W przypadku niedotrzymania umownego terminu zapłaty należności, Wykonawca będzie 

uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

4. Przedstawienie przez Wykonawcę faktury, sporządzonej w sposób nieprawidłowy lub 
nieodpowiadającej stanowi faktycznemu spowoduje wstrzymanie płatności. Zamawiający 

zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o przyczynie wstrzymania płatności, w terminie 7 
dni roboczych od daty przyjęcia dokumentów. 

5. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego płatności należności, Wykonawca zobowiązany jest 

do uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu 
korygującego bez zbędnej zwłoki. 

6. Do czasu uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu 
korygującego Zamawiający nie dokonuje wypłaty wstrzymanych należności. 

7. Nowy termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego.  



8. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny, o której mowa w § 6  w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT.  Zmiana taka będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów 

bez konieczności podpisywania aneksu przez strony umowy. 

9. W sytuacji o której mowa w ust. 8, zmianie ulegnie cena brutto. Cena netto pozostanie niezmieniona. 

 

§ 8 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub umowa zostanie 

rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) w wysokości 2% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

c) w wysokości 5% wartości zamówienia zawierającego wadliwy produkt za zwłokę w dokonaniu 

wymiany wadliwego produktu na wolny od wad za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3.  

d) W wysokości 2% wartości zamówienia za brak dokumentu o których mowa w §4 ust 3 lub 

dokumentu o którym mowa w §5 ust 1. 

2. W przypadku, dostarczenia przez Wykonawcę oleju napędowego nie spełniającego norm o których 

mowa w §5 ust 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 30% wartości 

dostarczonego zamówienia nie spełniającego norm oraz obciążyć Wykonawcę kosztami tankowania 

pojazdów u innego Wykonawcy i różnicą w cenie tankowanego oleju napędowego, jeżeli 

Zamawiający dokonał  zakupu oleju napędowego po cenie wyższej od ceny zaoferowanej przez 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości 

niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczanych kar umownych z należności przysługujących 

Wykonawcy. 

§ 9 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar. 

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: 12 miesięcy: od dnia ………...2020r. do dnia ……….2021r.  

2. Umowa wygasa po upływie czasu na jaki została zawarta lub po wyczerpaniu wartości Zamówienia z 

zastrzeżeniem §3 ust 5. 

3. W sytuacji gdy wartość przedmiotu umowy zostanie wyczerpana przed upływem terminu na jaki 

umowa została zawarta, Wykonawca nie będzie miał roszczenia względem Zamawiającego o 
wykonanie umowy przekraczającej jej wartość. 

§ 11 

Odpowiedzialnym za realizację umowy jest:  

Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………… 

Po stronie Zamawiającego: Ryszard Szczepański 

§12 

Wykonawca nie może przekazać wierzytelności mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy osobom 

trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

 



§13 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§14 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia i bez obowiązku zapłaty kar 

umownych oraz odszkodowania w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

2. Dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w ilości niezgodnej z zamówieniem, 
Zamawiający będzie uważał za nienależyte wykonanie umowy. 

3. Dostarczenie przez Wykonawcę oleju napędowego niezgodnie z terminem określonymi w niniejszej 

umowie, Zamawiający będzie uważał za nieterminowe wykonanie umowy. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 

Wykonawca: 

1)  dwukrotnie  będzie realizował przedmiot umowy nienależycie jak w ust. 2 lub nieterminowo jak 

w ust 3, 

2) Nie przedstawi postanowienia Urzędu Skarbowego o którym mowa w  §2 ust 4. 

§15 

1. „Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu 
paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo 

Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zaś Oleje napędowe do celów 
napędowych o kodach CN27101943, CN27102011 zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą 

wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany. 

2. W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na 

terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się 
do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed 

dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej 

uzyskaniu. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw 

ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji. 

4. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby 

własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej 
koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą Paliwami kupionymi od Wykonawcy 

bez wymaganej koncesji, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w 

wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 

tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa energetycznego, 
w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej 

koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego 

paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”. 

§16 

Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz ofertowy Wykonawcy. 

 
§17 

Zamawiający wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

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

związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z 

o.o. z siedzibą w 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 59,  



2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ze strony Zamawiającego jest Pan Łukasz Pawlików, 

e-mail: przewozy@mzk.nysa.pl,  tel. 77 433 01 71. 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą 

udostępniane innym podmiotom, 

4) przekazanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy, 

w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe, 

5) Wykonawcy przysługuje prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c. przenoszenia danych, 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22531 03 00, fax 22531 03 01, 

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyżej wskazane rozporządzenie RODO 

i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz.1781). 

7) Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie archiwizowane przez 

czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553).§ 171. 

§18 

Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla 

Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

 Formularz ofertowy  -  Załącznik nr 1 

                             
                 WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 

mailto:przewozy@mzk.nysa.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

