
Załącznik nr 4 do SWZ 
 

PROJEKT UMOWY NR ............ 
 

zawarta w Czołowie, dnia ………………. 2021 r. pomiędzy: 
 
Kórnickim Przedsiębiorstwem Autobusowym KOMBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Czołowie przy ul. 

Kórnickiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000065697, posiadającym NIP 785-00-10-589, REGON 639774267, kapitał zakładowy 
5.700.500,00 zł, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Panią Beatę Urbaniak 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 

a firmą: 
................................................................................................................................................................ 
reprezentowaną przez: .................................................................................................................... 
z siedzibą w: …………………………..........................................………,  
posiadającą NIP: …….……………...............REGON:.............................. 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
 
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz 
z dostawą paliwa płynnego - oleju napędowego zawarta została umowa o następującej 

treści: 
 
§ 1 
Ilekroć w umowie jest mowa o: 
1. Odbiorcy lub Zamawiającym - należy przez to rozumieć Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o. 

2. Paliwie - należy przez to rozumieć olej napędowy spełniający wymagania jakościowe 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680, z późn. zm.) i wymogi 
określone normą zastępującą normę PN-EN 590 normą PN-EN 590+A1:2017-06, chyba że 
zmianie ulegną ww. przepisy. 
3. Dniu roboczym – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku. 

 
§ 2 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego,  
a Zamawiający nabywa olej napędowy B7 w ilości podstawowej 800.000 litrów oraz na 
zasadach prawa opcji możliwość zwiększenia zamawianej ilości ON B7 - do 25% zwiększenia 

(200.000 litrów) za kwotę łączną całości, wraz z prawem opcji .................................... zł brutto, 
w tym podatek od towarów i usług VAT 23%. Do zobowiązania zastosowanie znajdują zapisy 
SWZ, o których mowa w Rozdz. 2 SWZ, a które zostały przez Wykonawcę zaakceptowane  
w formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 2 do umowy. 
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, lecz trwać może do czasu 
wyczerpania wskazanej w zamówieniu ilości, lub kwoty, o których mowa  

w ust. 1. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu paliwa płynne o jakości zgodnej 
z polskimi normami i wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu, o którym 
mowa w § 1 ust. 2. 
4. Kwota wskazana w pkt. 1. może ulec zmianie w wyniku zmiany cen paliw na zasadach 
określonych w § 9 umowy. 

 
 
 
 



§ 3 

1. Strony uzgodniły, że miejscem dostawy traktowanym przez strony jako miejsce spełnienia 
świadczenia będzie garażowa stacja paliw zlokalizowana na terenie bazy Kornickiego 
Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS Sp. z o.o., przy ul. Kornickiej 1 w Czołowie. Jest to 
zbiornik naziemny o pojemności 20 tys. Litrów. 
2. Strony uzgadniają, że: 
a) ilość otrzymywanego paliwa przez Zamawiającego będzie ustalana na podstawie 

pomiarów dokonywanych w zbiorniku naziemnym odbiorcy. 
b) do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument wydawczy, sporządzony na podstawie 
pomiarów paliwa wydanego z magazynu Wykonawcy i zawierający dane o jego 
temperaturze, gęstości i objętości mierzonej w litrach oraz objętości zredukowanej do 
temperatury referencyjnej 15 ° C, a także aktualny atest jakości wydanego paliwa; Pomiar 
ilości przyjmowanego paliwa będzie odbywać się na legalizowanym zbiorniku. Zbiornik 

posiada wymagane prawem cechy oraz terminy legalizacyjne i spełnia wymogi określone  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
(tj. Dz. U. z 2014 poz. 1853, z późn. zm.); Urządzenia pomiarowe Zamawiającego spełniają 

przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymogów 
jakim powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań  
i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 
pomiarowych (tj. Dz.U. 2021 poz. 373) 
c) stwierdzenie rozbieżności pomiędzy deklarowaną przez Wykonawcę dokumentem 
wydawczym objętością paliwa, a objętością paliwa przyjętą do magazynu Zamawiającego, 
potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egz. protokołem różnic, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
d) korekta objętościowa dostarczonego przez Wykonawcę paliwa zgodna z protokołem 
różnic, naniesiona zostanie do dokumentu wydawczego i potwierdzona przez przedstawiciela 
Zamawiającego, 
e) skorygowana ilość paliwa uwidoczniona w dowodzie dostawy, odniesiona do temp.+ 15° 

„dowód dostawy” będzie stanowiła podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
3. Z chwilą wydania loco zbiornik odbiorcy, rzeczy sprzedaży przechodzą na Zamawiającego 
korzyści i ciężary związane z rzeczą, oraz niebezpieczeństwo ich utraty lub uszkodzenia. 
 
§ 4 
1. Strony postanawiają, że dostawa i odbiór zakupionego paliwa odbywać się będzie na 

podstawie zamówienia kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnie za 
pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, w dni robocze do godz. 10:00. Zamawiający 
będzie przyjmował dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15. 
2. Ilość dostarczanego paliwa w jednym transporcie ustalana będzie każdorazowo przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 15 000 litrów i nie większa niż 20 000 litrów 
średnio co 14 dni. 
 
§ 5 
Dostawa i odbiór paliwa o której mowa w § 4 nastąpi nie później niż w ciągu 1- go dnia 
roboczego od momentu pisemnego lub przesłanego drogą elektroniczną zamówienia przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
 
§ 6 
1. W razie niedostarczenia paliwa w zamówionych ilościach lub nieodpowiedniej jakości albo 
w terminie wskazanym na zasadach określonych w § 4 umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto nienależycie wykonanej części 

umowy jednak nie więcej niż 20% ogólnej wartości przedmiotu umowy. 
2. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo 
żądać z tego tytułu odsetek ustawowych, liczonych od zaległej kwoty. 



3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% 
wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do 
zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 
ust. 1 umowy. 
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wysokości  
i sposobie naliczenia kar. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych KC. 
 
§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży odpowiada normom odpowiadającym  
w Polsce. 
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkty wraz z aktualnym świadectwem 
jakości. 
 

§ 8 
1. W przypadku dostawy paliwa nieodpowiedniej jakości, Zamawiający będzie miał prawo 
żądać jego wymiany i pokrycia związanych z tym kosztów. 
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia co do nieodpowiedniej jakości paliwa, ustala się 
następujący sposób postępowania: 
1) Zamawiający przekaże do analizy próbkę pobraną ze zbiornika pojazdu jak i ze zbiornika 

naziemnego, albo 
2) na żądanie Wykonawcy – Zamawiający wykorzysta do analizy próbkę paliwa  
z autocysterny Wykonawcy, pobraną przy każdej dostawie paliwa. Przedstawiciel 
Wykonawcy, w obecności pracownika Zamawiającego, dokona pobrania próbki paliwa. 
Wykonawca na swój koszt dostarczy pojemniki umożliwiające odpowiednie przechowywanie 
i zabezpieczenie próbek paliwa w magazynie Zamawiającego. 

3. Wyniki analizy próbek paliwa, pobranych w sposób określony w ust. 2 pkt 1 albo pkt 2, 
przeprowadzonej przez niezależne akredytowane laboratorium z siedzibą w Poznaniu lub na 
terenie powiatu poznańskiego sporządzone na piśmie z podaniem uzasadnienia 
dotyczącego sporu, będą ostateczne i wiążące dla stron. Koszty analizy ponosi Wykonawca, 
jeżeli Zamawiający otrzymał produkt nieodpowiedniej jakości. 
4. Pobór próbek, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych o których mowa powyżej  

i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 
2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (tj. Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1035) 
 
§ 9 

1. Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi fakturę, która będzie uwzględniać rodzaj 
produktu, jego ilość w litrach zgodnie z postanowieniami § 3 ust 2, oraz cenę o jakiej mowa  
w § 10. 
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 
3. Wykonawca za paliwo pobrane przez odbiorcę obciąży fakturą Zamawiającego, 
wysyłając ją na adres odbiorcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie …….. dni (podlega ocenie  
w kryteriach oceny ofert), licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na 
fakturze. Dostawca oświadcza, że nr rachunku bankowego, na który mają być zapłacone 

należności umowne jest rachunkiem firmowym i wymienionym na Białej Liście. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności wobec dostawcy w przypadku zapłaty należności umownych 
po terminie, spowodowanej nieposiadaniem rachunku firmowego lub niezgodnością nr 
bankowego z Białą Listą. 



6. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, musi ona zostać 

przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666). 
 
§ 10 

Sprzedający gwarantuje, że cena sprzedaży brutto 1000 litrów oleju napędowego  
w temperaturze referencyjnej + 15° C wraz z kosztami transportu do zbiornika Zamawiającego 
w dniu sprzedaży nie będzie wyższa niż średnia matematyczna ceny brutto z cen 
obowiązujących w PKN ORLEN S.A. i GRUPY LOTOS S.A. opublikowanymi w internecie 
aktualnych na dzień dostawy pomnożonej przez współczynnik cenowy W = ...... 

       Cd 
W = ………. 

        Cp 
gdzie:   
W - współczynnik cenowy obliczony z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 
Cd - cena jednostkowa netto paliwa oferowana przez Wykonawcę w PLN za 1000 litrów  

w temperaturze referencyjnej 15 º C na dzień 10 grudnia 2021 r. 
Cp - średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw netto u dwóch podstawowych 
producentów paliw na rynku krajowym (PKN ORLEN i GRUPA LOTOS) publikowanych 
codziennie w Internecie, na dzień 10 grudnia 2021 r. 
 
§ 11 

1. Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia 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 istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. Wypowiedzenie wymagane jest w formie pisemnej. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej 
obowiązywania, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w sytuacji 
niewykonania lub nienależytego wykonywania dostawy przez Wykonawcę, po uprzednim 
dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do należytej realizacji umowy. 
3. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie okoliczności określonych w ust. 2, 

Wykonawca nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń ani odszkodowań. 
 
§ 12 
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia. 
1. Zmiana terminu dostawy: 
1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie, 
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymanie dostawy, 
3) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów 
na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania 
organów administracji publicznej, 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) -3) termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 

wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 



1) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości ON. W takim przypadku umowa 

może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości litrów ON B7 określonych w 
umowie. 
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych.  
W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie 
trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy, 

2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. 
Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów 
towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku 
akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku 
akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę 
kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. 
4. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 
formy pisemnej, chyba że przepisy uPzp lub niniejsza umowa stanowią inaczej. Zmiana 
umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do 

dokonania tej zmiany. 
5. W sprawach zmiany umowy zastosowanie znajdują także zapisy Rozdz. 2 SWZ, które 
Wykonawca zaakceptował stosownym oświadczeniem w formularzu ofertowym. 
6. Zastosowanie mają przepisy art. 455 uPzp. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  
i kodeksu postępowania cywilnego o ile przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub z nią 
związane, nie dające się rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwy 
sąd powszechny w Poznaniu. 
9. Załączniki do nin. umowy: 
1) nr 1 - Wzór protokołu różnic; 

2) nr 2 - Formularz ofertowy. 
 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 


