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WZÓR UMOWY nr 2/D/2022 
 

Zawarta w dniu ………………….  w Mikołowie, pomiędzy: 
 
Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000149836; kapitał zakładowy: 87.288.500,00 zł, NIP: 635-10-06-267, 

REGON: 272754320, reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu- Marcina Stokłosę, 

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

……………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą……………………………..z siedzibą w ………………………………………wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: …………..; 
Regon:…………………………….. lub 
Firmą : …………………………… z siedzibą w …………………………….. wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem: ……………………NIP:………………, REGON:……………………., 
wysokość kapitału zakładowego: …………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą.  
 
Po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 431 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pisemnego w oparciu o Kodeks Cywilny, art. 703 - 705, Strony zawierają Umowę 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez 

Zamawiającego, sukcesywnie dostarczać olej opałowy lekki, barwiony zgodnie z normą PN-C-
99024/2011 do oczyszczalni ścieków „Centrum” przy ul. Dzieńdziela i kotłowni „Skalna” przy 
ul. Skalnej w Mikołowie w przewidywanej ilości łącznie ok. 20 m3, zgodnie z ofertą cenową 
Wykonawcy oraz z parametrami wskazanymi w Ogłoszeniu.  
Ogłoszenie wraz z załącznikami i formularz oferty stanowią integralną część umowy.  

2. Dostawa oleju, o której mowa powyżej, obejmuje koszty zakupu wraz z transportem 
i rozładunkiem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostarczanego w okresie trwania umowy 
oleju opałowego w stosunku do szacunkowej ilości, o której mowa w ust. 1, bez możliwości 
dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania, ani wynagrodzenia uzupełniającego.  

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2023r.  
 

§ 2 
1. Dostawy odbywać się będą w terminach i ilości wskazanej każdorazowo przez Zamawiającego. 

Czas pomiędzy zgłoszeniem a dostawą nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia 
zapotrzebowania drogą elektroniczną lub telefoniczną. Fakt przyjęcia zgłoszenia winien być 
potwierdzony przez Wykonawcę. W przypadku gdy zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi w dzień 
ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, będzie ono traktowane jako złożone pierwszego 
następnego dnia roboczego, o godzinie 9:00.  

2. Do każdej dostawy Wykonawca winien dołączyć świadectwo jakości producenta. Nieprzedłożenie 
przedmiotowego dokumentu skutkować będzie odmową odbioru dostawy i spowoduje naliczenie 
kar umownych zgodnie z § 6, jeżeli dostawa o potwierdzonej jakości nie nastąpi w terminie 
określonym w § 2 ust. 1. 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia miejsca realizacji dostawy; 
b) terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostawy zrealizowane prawidłowo przez 

Wykonawcę. 
2. Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 

z 2022, poz. 143 z późn. zm.), w szczególności przepisu art. 89 ust. 5 pkt 3 ppkt a oświadcza, że 
nabywane wyroby zużyje do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia nabywanych wyrobów 
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i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana 
w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym każdorazowo przy zakupie oleju 
opałowego w sposób prawem przewidziany.  

4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 
konieczności kierowania do Wykonawcy odrębnych wezwań, w następujących przypadkach: 

a) opóźnień (bez względu na czas ich trwania), w dostawach oleju opałowego, w zakresie 
co najmniej dwóch dostaw, realizowanych na podstawie niniejszej umowy; 
b) powtarzającego się, dostarczania oleju opałowego niespełniającego wymagań 
określonych w § 1 lub w ilościach mniejszych od zamówionych (co najmniej dwukrotnie 
w okresie trwania umowy); 
c) nienależytego wykonania w okresie trwania umowy co najmniej trzech dostaw, 
w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 5. 

7. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 może być zrealizowane do dnia 30 kwietnia 2023 r. 
 

§ 4 
1. Z tytułu wykonania dostaw, będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje 

maksymalne wynagrodzenie w kwocie:…………………………………………… netto 
(słownie:……………………...) 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za dostawę określoną w § 1 jest 
wynagrodzenie ustalone na podstawie faktycznej ilości dostarczonego oleju i aktualnej ceny 
producenta netto (zł/m3) umieszczonej w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym na 
dzień dostawy, publikowanym na oficjalnych stronach internetowych producenta oferowanego oleju 
opałowego, plus stała marża handlowa albo minus upust (stały/a przez cały okres realizacji 
zamówienia, zawierający wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 
dostawy, wyładunku oraz  wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia 
zgodnie z Ogłoszeniem i umową) o wartości .................... zł (słownie: …) - doliczone albo 
odliczone do/od wartości ceny jednostkowej za 1m3 oleju opałowego, wskazanej w formularzu 
ofertowym  

3. Do ceny oleju dolicza się każdorazowo należny podatek VAT, według właściwych stawek 
z dnia wystawienia faktury.  

4. Ilość oleju opałowego będzie ustalana wg. wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy 
autocysternie z kompensacją do temp. referencyjnej 15oC. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza stan licznika przy autocysternie i na tej podstawie 
potwierdza Wykonawcy odebraną ilość w formie pisemnego oświadczenia lub druku wydania 
materiałów na zewnątrz (WZ). 

6. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji, gdy 
faktyczna wartość wszystkich dostaw, zrealizowanych w okresie obowiązywania umowy, będzie 
niższa od wartości wskazanej w ust. 1. 

 
§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia, o  którym  mowa  w § 4 ust.1 niniejszej Umowy, będzie regulowana w oparciu 
o protokoły odbioru oraz o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę oddzielnie za każdą 
zrealizowaną należycie dostawę.  

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

3. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do 
Zamawiającego.  

4. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu świadectwa jakości / orzeczenia 
laboratoryjnego dla zrealizowanej każdorazowej dostawy, które to dokumenty będą 
potwierdzeniem spełnienia wymogów zawartych w Ogłoszeniu oraz podstawą do przyjęcia dostawy 
i zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy. Oryginał dokumentów winien być dostępny do 
wglądu przy każdorazowej dostawie, kopia atestów potwierdzona za zgodność z oryginałem 
stanowić będzie każdorazowo załącznik do FV. 

6. W przypadku braku ww. dokumentów, niedopełnieniu wymogów zawartych w §1 ust. 1 umowy lub 
niekompletności dostawy, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy, co 
będzie równoznaczne z możliwym zaistnieniem opóźnienia realizacji dostawy po stronie 
Wykonawcy. 

7. W przypadku nienależytego wykonania dostawy, o którym mowa w ust. 6 i braku jej zrealizowania 
w sposób należyty w terminie 3 dni licząc od dnia zakwestionowania dostawy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zlecenia wykonania dostawy przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy. 



Umowa nr 2/D/2022 

Strona 3 z 5 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany na fakturze był 
rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Biała lista podatników VAT). 

9. W przypadku, w którym w dniu płatności faktury rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT nie będzie uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający 
uprawniony jest do wstrzymania się od zapłaty do momentu, w którym Wykonawca wskaże 
prawidłowy rachunek bankowy, spełniający wymagania, o których mowa w ust. 8.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność 
w terminie 7 dni od daty wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku 
bankowego. 

11. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek odsetek wynikających z odroczenia 
płatności wynikłej na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 9 i 10. 

 
§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
a) w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku 
do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

b) z tytułu odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 
4 ust. 1. 

2. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne 
nie pokrywają poniesionej szkody. 

3. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający w pierwszej kolejności będzie potrącał z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Suma kar umownych naliczonych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nie może 
przekroczyć 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1. 

5. Kary umowne wskazane w ust. 1 lit. a) i b) mogą się sumować. 
6. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% 
maksymalnego wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1. 
 

 
§ 7 

1. Strony oświadczają, w myśl art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), iż posiadają wystarczające środki techniczne 
i organizacyjne celem zapewnienia wystarczających gwarancji przetwarzania powierzonych 
danych osobowych w ramach niniejszej umowy.  

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania podwykonawcy w tym zakresie i odpowiada za działanie 
podwykonawcy jak za działania własne.  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania 
powierzonych w ramach niniejszej umowy danych osobowych, Zamawiający będzie uprawniony 
do obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami, jakie poniósł w związku z naruszeniem, w tym 
w szczególności wszelkimi karami, grzywnami czy opłatami nałożonymi na Zamawiającego przez 
organy administracji.  

 
§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub 
zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową jak również 
oświadcza, że nie dokonuje rozliczeń z takim podmiotem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu podpisania umowy, przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że w roku poprzedzającym nie prowadził 
rozliczeń z krajem lub terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do umowy.   

 
§ 9 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 4 ust. 2, tj. zmiany cen hurtowych 
oleju opałowego przez producenta. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 3/D/2022 
 
 
Mikołów, dnia………… 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Działając w imieniu …………………………………… z siedzibą w 
……………………………  
KRS/NIP: ……………………………. oświadczam, iż w roku podatkowym 2021 
Spółka/Firma nie prowadziła rozliczeń z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę 
lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, których 
wykaz został uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w 
sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w 
zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 599).  

 
 
 
 
 
       ………………………………………… 
                                                                                                                   (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

        
 

 
 
 

 


