
  Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

Umowa 

 

 zawarta w Świdniku w dniu ………………… pomiędzy: 

 

spółką pod firmą Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Jana Hempla 6, 

20-008 Lublin (adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21 – 040 Świdnik), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000092480, o kapitale zakładowym wynoszącym 196 138 800 PLN, 

opłaconym w całości, posługującą się REGON 431227336 oraz NIP 712-256-65-74, 

reprezentowana przez: 

 

……………….. 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

………………… 

 

reprezentowaną przez: 

………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Umowa zostaje zawarta w wyniku  przeprowadzonego  postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 

podprogowych w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  została zawarta 

niniejsza umowa (Umowa) o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa paliwa płynnego tj. oleju napędowego w ilości 40 000 

l do zbiornika naziemnego znajdującego się w Porcie Lotniczym Lublin S.A. 

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać normie PN-EN 590+A1:2011 oraz przepisom  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 136).  
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3. W skład zamówienia wchodzi jednorazowe zaopatrzenie Zamawiającego w olej 

napędowy autocysterną Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dostarczone paliwo do chwili jego zrzutu do zbiornika 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający wymaga, aby paliwo było dostarczane cysternami samochodowymi 

będącymi w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z 

dnia 28.11.2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. nr 199 poz. 

1671).  

5. Przy realizacji dostawy Wykonawca musi posiadać aktualny atest/świadectwo, 

sporządzone przez uprawnione laboratorium; atest/świadectwo musi zawierać 

podstawowe dane charakteryzujące paliwo, oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania 

badań; badania dostarczanego paliwa winny być przeprowadzone nie wcześniej niż 3 dni 

przed dostawą, za jakość paliwa odpowiada Wykonawca. 

6. Przedmiot umowy szczegółowo został opisany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz jej załącznikach, które stanowią integralną część Umowy.  

§ 2 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: 

od 20.10.14r. lecz nie później niż 30.10.14r. (I dostawa) 

      nie wcześniej niż 14.11.14r. i nie później niż 20.01.2015r.  (II dostawa) 

 

Wynagrodzenie 

§ 3 

 

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala 

się, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwotę: netto: …………….. PLN (słownie: 

………….); podatek VAT 23%: …………… PLN  

(słownie:…………………),brutto: ………………… PLN(słownie: …………………….). 

2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury z tytułu prawidłowo wykonanej 

umowy po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu  

umowy. 

3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

 

 



  Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy 

 

 

Kary umowne 

§ 4 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

c) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,  

2.  W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przeżywającego wysokość kary umownej na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia o 

którym mowa w § 8 ust. 1 . 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić  od Umowy. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 3 dni zamawiający 

jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem na dzień odstąpienia. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

2. Załączniki do Umowy: 

a) Formularz ofertowy 

b) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA 


