
 
 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – PROJEKT UMOWY 
 

PPRROOJJEEKKTT  UUMMOOWWYY    nnrr  ..............  
    nnaa  ddoossttaawwęę  ii  ttaannkkoowwaanniiee  oolleejjuu  ooppaałłoowweeggoo  ddoo  zzbbiioorrnniikkaa  kkoottłłoowwnnii  cc..oo..  

  oorraazz  ddoo  zzbbiioorrnniikkaa  mmaaggaazzyynnoowweeggoo      
      MMIIEEJJSSKKIIEEGGOO    ZZAAKKŁŁAADDUU  KKOOMMUUNNIIKKAACCJJII      

WWEEJJHHEERROOWWOO    SSpp..  zz  oo..oo..    
 

         Zawarta w dniu ............roku w Wejherowie  pomiędzy: 
 

1. MIEJSKIM ZAKŁADEM KOMUNIKACJI WEJHEROWO Sp. z o.o. 
z siedzibą   w 84-200 Wejherowo ul. Tartaczna 2 NIP 588–19–99-910  

      Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000073144,  
      kapitał zakładowy 7.601.000,- zł  - opłacony w całości  
      reprezentowanym przez: 
      - Prezes Zarządu – Dyrektor Zakładu – mgr Czesław KORDEL 
      zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, a 
2. .................... 
     Z siedzibą w .................................. 
     ...............................   ul.  ...................  
     NIP .....................        KRS  0000................................. 
     Reprezentowana przez: 
     -   ........................................ 
     zwanym dalej  „WYKONAWCĄ” 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zawarta została umowa następującej  treści : 
 

§1 
1. Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  na  podstawie  wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, znak sprawy: MZK/02/10/2018. 
2. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa oleju 

opałowego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i tankowania oleju opałowego (zadanie 1) w ilości 

96 000 litrów do zbiornika kotłowni c.o. zlokalizowanego na terenie MZK Wejherowo przy ulicy 
tartaczna 2, posiadający jeden zbiornik o pojemności 10.000 litrów i przy ulicy I-Brygady WP 
92, posiadający jeden zbiornik o pojemności 8.000 litrów, sukcesywnie wg potrzeb 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i tankowania oleju opałowego (zadanie 2) w ilości 
10.000 litrów do zbiornika magazynowego zlokalizowanego na terenie MZK Wejherowo przy 
ulicy Tartaczna 2, posiadający jeden zbiornik o pojemności 1.500 litrów dla agregatów 
grzewczych w pojazdach autobusowych (załącznik nr 1 do umowy), sukcesywnie wg potrzeb 
Zamawiającego. 

 

§2 
Dostarczony olej opałowy musi posiadać parametry oleju opałowego i spełniać normy PN-C-
96024:2011 

 temperatura zapłonu                                       - nie niższa niż 560C 
 całkowita zawartość zanieczyszczeń             - nie wyższa niż 24 mg/kg 
 wartość opałowa                                             - nie niższa niż 42,6 MJ/kg      
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§3 
1. Cena jednego litra oleju opałowego na dzień złożenia oferty wynosi: 

dla zadania 1: 
 Cena netto               …….. zł 
 Podatek VAT          …….. zł 
 Cena brutto              …….. zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………….... złotych 00/100 
 

dla zadania 2: 
 Cena netto              …….. zł 
 Podatek VAT          …….. zł 
 Cena brutto             …….. zł 

Słownie:……………………………………………………………………………….... złotych 00/100. 
 
2. Cena umowna przy uwzględnieniu planowanego zapotrzebowania na okres od …………….. do 

………… wynoszącego 96.000 litrów oleju opałowego dla zadania 1 na dzień złożenia oferty 
wynosi: 

 Cena netto              …….. zł 
 Podatek VAT          …….. zł 
 Cena brutto             …….. zł 

Słownie:……………………………………………………………………………….... złotych 00/100. 
 
3. Cena umowna przy uwzględnieniu planowanego zapotrzebowania na okres od …………….. do 

………… wynoszącego 10.000 litrów oleju opałowego dla zadania 2 na dzień złożenia oferty 
wynosi: 

 Cena netto             …….. zł 
 Podatek VAT         …….. zł 
 Cena brutto             …….. zł 

Słownie:……………………………………………………………………………….... złotych 00/100. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w 

FORMULARZU OFERTOWYM – znak sprawy: MZK/02/10/2018, stanowiącym załącznik do 
umowy. 

 
§4 

1. Każdorazowa obniżka ceny hurtowej netto dla Dostawcy wymieniona w pkt. 1 załącznika nr 2 
SIWZ powoduje obniżkę ceny dla Zamawiającego od dnia jej wprowadzenia 

2. Zamawiający uczestniczy we wszystkich promocjach Dostawcy, a Wykonawca pisemnie 
informuje o ich rodzaju i terminie trwania. 

3. W przypadku obniżki ceny hurtowej netto dla Dostawcy lub innej obniżki ceny, Wykonawca pod 
rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, - ma obowiązek jej zastosowania  
i dostarczenia Zamawiającemu kalkulacji zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ.  Obniżenie ceny 
wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4. W przypadku wzrostu ceny hurtowej netto dla Dostawcy - pod rygorem natychmiastowego 
rozwiązania umowy - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu przed jej 
wprowadzeniem kalkulacji zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ, oraz kopii faktury zakupu. 
Podwyższenie ceny wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5. Ustalona w wyniku przetargu cena nie może podlegać podwyższeniu częściej, niż co 30 dni 
kalendarzowych. 

§5 
1. Tankowanie zbiorników odbywa się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. 
2. Zamawiający upoważnia do zakupu, tankowania oleju opałowego n/w osoby: 

1) Sławomir Misiak, Kierownik działu zaopatrzenia, magazynu i zamówień publicznych, 
2) Marian Liedtke, Starszy magazynier. 

§6 
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Umowa została zawarta na okres 3 lat licząc od dnia ………….. r. do dnia ………………. r. 
 

§7 
1. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazową prośbę Zamawiającego udokumentować, jakość 

dostarczonego paliwa kserokopią atestu dostawy.  
2. Zamawiający ma prawo żądać wyników badań zatankowanego paliwa. 

§8 
1. Należność za dostarczone (zatankowane) olej opałowy regulowane jest przez Zamawiającego 

przelewem na podstawie faktur VAT.  
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę VAT w terminie do ….. dni od daty doręczenia 

przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego poprawnie sporządzonej pod względem formalnym 
i merytorycznym faktury VAT. Za okres doręczenia faktury uznaje się datę wpływu do 
sekretariatu Spółki 

3. W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego zapłaty, o której mowa w  
§ 10 ust.2 Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości  
dla każdego okresu określonego odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
określenia wysokości odsetek ustawowych. 

4. Rozliczenia między Zamawiający, a Wykonawcą są realizowane w walucie polskiej. 
 

§9 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nie należyte 

wykonanie umowy są kary umowne oraz odszkodowanie na zasadach ogólnych w zakresie 
przekraczającym kary umowne.  

2. Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy brutto w 
przypadku odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku: 
2.1. Odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i skutkować to będzie obowiązkiem zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% pozostałej do wykorzystania 
maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 pkt.2. 

4. Kwoty naliczanych przez Zamawiającego kar umownych, mogą zostać potrącone z płatności             
wynagrodzenia określonego §3 pkt.1, pkt. 2 należnego Wykonawcy. W takim wypadku potrącenie 
dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w 
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W przypadku złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia o potrąceniu kwot z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie 
wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę. 

 

§10 
W przypadku poniesionych przez Zamawiającego strat spowodowanych nieterminowym wykonaniem 
przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić o odszkodowanie uzupełniające na ogólnych 
zasadach Kodeksu cywilnego. 

 

§11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 
formy pisemnej. 

§12 
1. Wszelkie kwestie sporne, które mogą wystąpić między Stronami, powstałe na tle wykonywania 

niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Gospodarczego w Gdańsku. 
2. Strony ustalają, że wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą 

doręczane pisemnie na następujące adresy stron:  
1) Dla Zamawiającego 
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 
ul. Tartaczna 2 
84-200 Wejherowo 
Tel.: (58) 572-29-30; fax.: (58) 572-29-31 
Email:mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl 
2) Dla Wykonawcy: 
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……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Tel.: ………………; fax: ………….. 
Email: ………………………………. 

3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane powyżej. 
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie wykonanie 

tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery faksu podane w ust. 2 są 
uważane za skutecznie doręczone, z datą pierwszego awiza lub wysłania faksu. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego powiadamiania o zmianie adresu, pod rygorem 
uznania prawidłowego doręczenia korespondencji pod adres ustalony wyżej  
z wszystkimi skutkami z tego wynikającymi. 

6. Umowę niniejszą sporządza się w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

 
 
 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia 
2. Oferta złożona przez Wykonawcę 
3. Zał. nr 1 do umowy – Wykaz agregatów grzewczych w pojazdach autobusowych 

 
 
 
 
 
 

 

  W Y K O N A W C A :                         Z A M A W I A J Ą C Y : 
 
.......................................    ............................................ 
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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1 

Wykaz agregatów grzewczych w pojazdach autobusowych 

Lp. Nr 
ewidencyjny 

Nr 
rejestracyjny 

Typ pieca Moc/kW Spalanie/h Poj. 
zbiornika 

1 815 GWE15TG Eberspacher 30 4l. 40l 
2 817 GWE4A17 Eberspacher 30 4l. 40l 
3 819 GWE4N19 Thermo 300 30 4l. 80l 
4 823 GWE11823 Thermo 300 30 4l. 80l 
5 824 GWE20824 Thermo 300 30 4l. 80l 
6 825 GWE30825 Thermo 300 30 4l. 40l 
7 826 GWE40826 Thermo 300 30 4l. 80l 
8 827 GWE43827 Thermo 300 30 4l. 40l 
9 828 GWE50828 Thermo 300 30 4l. 80l 

10 829 GWE59829 Thermo 300 30 4l. 80l 
11 830 GWE65830 Thermo 300 30 4l. 40l 
12 831 GWE71831 Thermo 300 30 4l. 80l 
13 832 GWE78832 Thermo 300 30 4l. 80l 
14 833 GWE85832 Eberspacher 30 4l. 80l 
15 834 GWE92834 Eberspacher 30 4l. 40l 
16 835 GWE4835C Eberspacher 30 4l. 40l 
17 836 GWE2836E Eberspacher 30 4l. 40l 
18 837 GWE8837E Eberspacher 30 4l. 40l 
19 838 GWE1838G Eberspacher 30 4l. 40l 
20 839 GWE0839H Eberspacher 30 4l 40l 
21 840 GA840CY Eberspacher 30 4l 40l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


