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UMOWA NR 8/PZ/2018 
Projekt 

 
zawarta w Bydgoszczy w dniu ………………… r. pomiędzy Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku 
„Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 122406, NIP 554-030-90-92 REGON 
090072920 zwaną w dalszym ciągu zgodnie z nazewnictwem przyjętym w ustawie o 
zamówieniach publicznych „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
1. Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu  
 
a ……………………………………………………………………………………………………………….  
Regon ………………. NIP …………………………………  
ewidencja działalności gospodarczej nr ……………………………………………………  
reprezentowanym przez:  
1. ……………………………………..  
 
zwanym w dalszym ciągu zgodnie z nazewnictwem przyjętym w ustawie o zamówieniach 
publicznych „Wykonawcą”,  
o następującej treści:  
 

§ 1 
Strony zgodnie oświadczają, że niniejszą umowę zawierają po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia do 30.000 Euro zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 117 z późn. zm.).  
 

§ 2 
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia do wykonania zakup i sukcesywne dostawy 
25.000 l oleju opałowego grzewczego Ekoterm Plus na potrzeby Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Umowę na realizację zamówienia (§ 2) ustala się na czas określony tj. od dnia ………. do 
dnia ……… 

2. Szacunkowa wartość dostawy w oparciu o ceny jednostkowe brutto po udzieleniu 
rabatu określona w ofercie Wykonawcy z dnia……. dla ilości 25.000 l oleju opałowego 
grzewczego Ekoterm Plus wynosi ………….. zł (słownie: ……………..) w tym podatek 23% 
VAT ………….. zł (słownie:……….). 

3. Zamawiający będzie dokonywał zakupów oleju opałowego grzewczego do momentu 
wyczerpania wartości wskazanej w ofercie Wykonawcy lub do wyczerpania  
szacunkowego zapotrzebowania ilości litrów oleju opałowego grzewczego. 

 
 

§ 4 

1. Dostarczany olej opałowy grzewczy musi spełniać wszystkie parametry wskazane w 
Polskiej Normie PN-C-96024:2011. 

2. Miejsce dostawy: o siedziby Zamawiającego ul. Gdańska 173-175 w Bydgoszczy – 
budynek Zimowiska na terenie Ogrodu Zoologicznego w Leśnym Parku Kultury i 
Wypoczynku „Myślęcinek”. Wielkość dostawy jednorazowej nie będzie przekraczać 
2.000 litrów.  
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3. Wielkość jednorazowych dostaw będzie wynikała z zapotrzebowani składanych przez 
uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (w zależności od pory roku i warunków 
atmosferycznych). Dostawy muszą zostać zrealizowane w terminie 3 dni licząc od dnia 
złożenia zapotrzebowania. 

§ 5 
1. Wynagrodzenie za realizowane dostawy przyjmuje się w kwotach: 

a)Cena jednostkowa brutto : wg ceny zbytu producenta(nazwa producenta: 
…………..) w dniu tankowania zbiorników zł/l ,cena zbytu ustalona będzie na 
podstawie każdorazowego odczytu z dnia dokonania tankowania  
b) od tak ustalonej ceny dostawca udzieli rabatu do ceny jednostkowej 

brutto:…………………..………zł/l 
2. Strony umowy postanawiają, ze w czasie trwania niniejszej umowy ceny zakupu oleju 

opałowego grzewczego brutto będą cenami zgodnymi z cenami producenta w dniu 
tankowania przez Zamawiającego pomniejszonymi o stały na czas trwania umowy 
rabat, dla oleju opałowego grzewczego zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………. 

3. Każdorazowa sprzedaż potwierdzona będzie dowodem WZ, protokołem odbioru lub 
fakturą VAT.  
 

§ 6 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……  
w terminie nie dłuższym niż  30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu wystawionej 
faktury. 

 
§ 7 

1. Koordynatorem realizacji postanowień umowy będą osoby, ze strony: 
Zamawiającego: ………………………….. 
Wykonawcy: ………………………………. 

 
§ 8 

1. W wypadku niewykonania przedmiotu umowy w określonym terminie Wykonawca 
zapłaci Zmawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości określonej w § 3 za 
każdy dzień opóźnienia.  

2. Jeżeli rzeczywista szkoda jaką poniósł Zmawiający wskutek okoliczności opisanej w ust. 
1 przekroczy kwotę kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania przekraczającego uzgodnioną karę umowną na zasadach ogólnych.  

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zmawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron bez winy drugiej 
strony umowy, strona odstępująca zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kwotę 
równowartości 10% wartości całej umowy określonej w § 3. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo o odszkodowania uzupełniającego w wartości 

rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku dostaw paliwa o niewłaściwej jakości 

powodującego np. uszkodzenie kotła. 
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§ 9 
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 

nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie 
płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty wymaganej faktury. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpieni od umowy bez jakichkolwiek 
roszczeń ze strony Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a.) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach po rozliczeniu zrealizowanych do tego czasu dostaw. 

b.) Zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne 
wobec ci najmniej jednej strony umowy, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia 
majątku Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 
odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
Odstąpienie od umowy może nastąpić po upływie 30 dni od dnia złożenia 
wypowiedzenia. 

 

§ 10 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy ( z uwzględnieniem §5 ust. 2), chyba, 
że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.  

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust 1 jest nie ważna. 
3. Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie 

natychmiastowym z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej 
umowy i traktowana będzie jako rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i podlega 
karze zgodnie z §8 ust. 2 lit a). 

4. Integralną część umowy stanowi formularz cenowy oferty (Załącznik do umowy) 

 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową mają zastosowania przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietni 1964 r. Kodeks Cywilny oraz treść siwz i treść złożonej oferty dotyczące 
niniejszego postępowania. 

 
§ 12 

Właściwym do rozpoznania i rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji 
niniejszej umowy będzie władny w tej dziedzinie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 
 

Zamawiający:      Wykonawca: 


