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Załącznik nr 5 

 
UMOWA  NR ........... 

 

 

zawarta w dniu ................................................ pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 15, 56-416 

Twardogóra, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców  Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod 

nr KRS 0000596829 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez 

Prezes Zarządu  - Monikę Strzelecką 

a firmą:................................................................................................................................ 

z siedzibą w:........................................................................................................................ 

NIP:............................................................. REGON.......................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

 

1. .................................................................................................... 

 

2. .................................................................................................... 

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 

2017, poz. 1579 ze zm., dalej zwaną: „ustawą”) zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę paliw płynnych o 

szacowanej ilości określonej w §1 ust. 3 umowy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o. w  Twardogórze.  
 

2. Przedmiot umowy stanowiący dostawę paliwa będzie zrealizowany w bezgotówkowych 

transakcjach z dopuszczeniem obsługi przy użyciu kart bezgotówkowych lub innych systemów 

bezgotówkowych oraz zasad rozliczeń za transakcje bezgotówkowe dokonywane przez 

Zamawiającego. Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb 

Zamawiającego, poprzez doraźne tankowanie paliw na stacji paliw Wykonawcy, we wszystkie 

dni tygodnia w godzinach jej otwarcia.  
 

3. Szacowana ilość paliwa na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w  Twardogórze 

w okresie obowiązywania umowy: 

 
1. Olej napędowy       -  65 000 litrów  

 
2. Benzyna bezołowiowa 95                                                    -   5 000 litrów 

( zakres - w zależności od wyników przetargu) 
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§ 2 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  

umowne ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Szacunkowa wartość za zakup 65000 litrów 

oleju napędowego wynosi ……………. zł netto  

(słownie: .................................................................................................... złotych)  

należny podatek VAT ................................... złotych 

(słownie: .....................................................................................................złotych) 

brutto (wraz z podatkiem VAT) .................... złotych 

(słownie: .................................................................................................... złotych). 
 

na podstawie cen jednostkowych netto, wynoszących na dzień sporządzania oferty 

tj……….2018r.  

- olej napędowy -   .................. złotych  / litr 

plus: 

stawka podatku VAT 23 %, 

cena brutto: 

- olej napędowy    -   .................. złotych  / litr 

(lub, oraz) 

 

2.  Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  

umowne ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Szacunkowa wartość za zakup 5000 litrów 

benzyny bezołowiowej 95 wynosi ……………. zł netto 

(słownie: .................................................................................................... złotych)  

należny podatek VAT ................................... złotych 

(słownie: .....................................................................................................złotych) 

brutto (wraz z podatkiem VAT) .................... złotych 

(słownie: .................................................................................................... złotych). 

na podstawie cen jednostkowych netto, wynoszących na dzień sporządzania oferty 

tj……….2018r.  

- benzyna bezołowiowa 95   -   .................. złotych  / litr 

plus: 

stawka podatku VAT 23 %, 

cena brutto: 

- benzyna bezołowiowa 95   -   .................. złotych  / litr 

 

3. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw 

Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości 

………………% (od ceny brutto). 

4. Cena paliwa na pylonie musi być zgodna z ceną na dystrybutorze podczas tankowania. 

§ 3 

1. Zakupy paliw określone w §1 będą realizowane na zasadzie tankowań do zbiorników pojazdów 

Zamawiającego oraz kanistrów o pojemności 20 l. na stacji paliw zlokalizowanej w 

Twardogórze.  

2. Dostawy oleju napędowego i/lub benzyny bezołowiowej 95 następować będą zgodnie z 

bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 
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3. Do paliw wyszczególnionych w §1, stosuje się odpowiednie wymagania jakościowe, określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz. U. z 2015, poz. 1680). 

4. W przypadku gdy dokumenty poświadczające jakość oferowanych paliw nie są ogólnodostępne 

na stacji paliw, Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić 

świadectwo spełnienia wymagań jakości dla dostarczanych paliw.  

5. W przypadku gdy jakość paliwa będzie budziła zastrzeżenia, Zamawiający może dokonać 

badania jego próbek w laboratorium mającym uprawnienia do wykonywania takich badań              

i w przypadku potwierdzenia badań wynikiem, iż paliwo nie spełnia obowiązujących norm 

jakościowych, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, a ponadto obciążyć Wykonawcę 

wszelkimi udokumentowanymi kosztami dokonanego badania, żądać wymiany produktu                

i pokrycia związanych z tym udokumentowanych kosztów, jak również żądać naprawienia               

w pełnej wysokości szkody poniesionej, w związku z dostarczeniem paliwa niewłaściwej 

jakości, po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy zastrzeżeń o niewłaściwych normach 

jakościowych dostarczonego paliwa.  

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od daty 

podpisania niniejszej umowy listę osób upoważnionych do tankowania w imieniu 

Zamawiającego oleju napędowego oraz/lub benzyny bezołowiowej Pb 95 łącznie z wykazem 

pojazdów. W przypadku obsługi przy użyciu kart bezgotówkowych poprzez portal internetowy 

Zamawiający samodzielnie wprowadzi listę osób upoważnionych do tankowania.  

2. W przypadku, gdy na stacji paliw Wykonawcy obowiązuje system kart bezgotówkowych,  

Zamawiający dopuszcza poniesienie opłat za wydanie kart lub ich wymianę (np. na skutek 

zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych), według obowiązujących, 

standardowych warunków sprzedaży i używania kart, obowiązujących u Wykonawcy pod 

warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. Zamawiający 

dopuszcza wydanie kart po podpisaniu umowy lub od dnia dostarczenia wniosku w terminie do 

15 dni roboczych. 

§ 5 

1. Każde tankowanie będzie dokumentowane przez Wykonawcę wydaniem osobie tankującej 

"dowodu wydania”, zawierającego: dokładny adres stacji paliw, datę i godzinę transakcji, 

rodzaj, ilość  i wartość wydanego paliwa, kwotę do zapłaty, numer rejestracyjny pojazdu, 

nazwisko kierowcy lub w przypadku obsługi przy użyciu kart bezgotówkowych numer karty na 

którą dokonywana była transakcja.  

2. Rozliczenie za pobrane paliwo następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez 

Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Strony ustalają okresy 

rozliczeniowe trwające od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia 

miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 

rozliczeniowego. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji 

paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w 

wysokości ………% na paliwa (od ceny brutto).  

3. Płatności należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT 

w terminie 14 dni, liczonym od daty wystawienia faktury.   

4. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w 

danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.  rodzaj paliwa, numer 

rejestracyjny, nazwisko kierowcy lub w przypadku obsługi przy użyciu kart bezgotówkowych 

numer karty na którą dokonywana była transakcja, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę 

brutto paliwa, należny upust cenowy dla paliw. 

§ 6 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
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2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części wartości umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części wartości umowy. 

4. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosować będzie odsetki  

ustawowe za opóźnienie.  

5. Strony są uprawnione do dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku gdy kara  umowna 

nie zrekompensuje poniesionej szkody. 

6. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych 

kar umownych. 

§ 7 

1.  Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT           

i posiada numer identyfikacyjny NIP: 911 201 31 13 

2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT                     

i posiada numer identyfikacyjny NIP .........................          

3.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu uprawnionej 

osoby Zamawiającego. 

§ 8 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o jakich mowa w 

art. 145 ustawy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w umowie Zamawiający dopuści stosowanie 

postanowień  Ogólnych Warunków  Sprzedaży obowiązujących u wykonawcy i używania kart 

wykonawcy, pod warunkiem, że nie będą one  sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz 

warunkami SIWZ. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie i podpisane 

przez strony pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy: 

1) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności i których nie mógł 

wcześniej przewidzieć zaszła konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu  umowy 

– w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w 

innym – wskazanym przez Zamawiającego terminie; 

2) nastąpiła zmianą przepisów prawa podatkowego mająca wpływ na wysokość podatku VAT 

– w takim przypadku Wykonawca skoryguje odpowiednio wynagrodzenie uwzględniając 

nową stawkę podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia 

stosownych dokumentów finansowych. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Ewentualne sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.   

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

 

 

 

.................................................                              .................................................. 

/Zamawiający/                                                                  /Wykonawca/ 


