UMOWA NR ……………….
zawarta w dniu .................... 2021 roku we Wróblewie, pomiędzy:
Gminą Wróblew, mającą siedzibę Wróblew 15, 98-285 Wróblew,
nazwaną w dalszym tekście " Zamawiającym" reprezentowaną przez:
Tomasza Wożniaka – Wójta Gminy Wróblew
a
.............................................................................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca został wyłoniony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) zwanej
dalej „ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę 130 000 zł i nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa n/w paliw:
Rodzaj paliwa
Olej napędowy ON
Benzyna bezołowiowa Pb 95

Norma
PN-EN 590
PN-EN 228

Ilość (l)
40 000,00
6 000,00

2. Wymagania jakościowe paliw muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).
3. Wykonawca zobowiązuje się do tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego
wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
4. Pojazdy tankowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb i bieżącego zużycia na stacji
paliw Wykonawcy: ……………………… .
5. Podane w ust. 1 ilości paliw są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega
uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb. Wykonawca nie
będzie miał prawa dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu zamówienia paliwa
w ilości mniejszej niż minimalne.
6. Cena, jaką zapłaci Zamawiający za każdy zakup paliwa, wynikać będzie z ilości faktycznie
zatankowanego paliwa oraz ceny jednostkowej za 1 litr paliwa na stacji Wykonawcy w dniu
tankowania, z uwzględnieniem zaoferowanego upustu/rabatu.
7. Dostawa paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie, pobranie na asygnatę/dokument WZ
bezgotówkowo bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy.
8. Dowody wydania paliwa (WZ) muszą zawierać następujące informacje: miejsce tankowania,
datę tankowania, rodzaj tankowanego pojazdu, nr rejestracyjny, rodzaj, ilość i cenę paliwa

przed upustem, cenę paliwa po upuście oraz podpis pracownika Zamawiającego pobierającego
paliwo.
9. Asygnaty/dokumenty WZ będą dokumentami upoważniającym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenie za pobrane paliwo odbywać będzie się 1 razy w miesiącu.
10.
Do faktury Wykonawca zobowiązany będzie również dołączyć zestawienie ilościowowartościowe zatankowanego paliwa dla każdego pojazdu.
11.
Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw oraz właściwą jakość paliwa, potwierdzoną na
żądanie Zamawiającego właściwymi dokumentami.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania zakupów za pomocą tzw. kart flotowych. Przez
kartę flotową należy rozumieć kartę z mikroprocesorem, zabezpieczoną kodem PIN wystawioną
na pojazd lub agregat.
13. Dla kart flotowych szczegółowy wykaz, który będzie załącznikiem do umowy.
14. Wykonawca wyda Zamawiającemu karty flotowe bezpłatnie.
§2
Termin realizacji umowy
1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od ……………… do …………………… (12 miesięcy)
§3
Przedstawiciele stron
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………, tel. ………………………………………….…………………………………………
2. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ………………………………, tel. ………………………….
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§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
Maksymalną wartość umowy ustala się na kwotę brutto …………… zł (słownie: ………………… zł
00/100 brutto). Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT w kwocie ………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………………………… zł 00/100) oraz cenę netto
w kwocie: …………… zł (słownie: …………………… ………………………………………zł 00/100 netto).
Rozliczenie odbywać się będzie według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w dniu
tankowania z uwzględnieniem stałych upustów od cen jednostkowych netto zaoferowanych
przez Wykonawcę.
Upusty wynoszą odpowiednio:
 dla 1 l benzyny bezołowiowej 95: ……… zł (liczony od jednostkowej ceny netto),
 dla 1 l oleju napędowego: ……… zł (liczony od jednostkowej ceny netto).
Podstawą do wystawiania faktury stanowić będą dowody wydania paliwa potwierdzone przez
pracowników Zamawiającego. Dowody muszą zawierać co najmniej informacje nt.: miejsca
tankowania, daty tankowania, rodzaju tankowanego pojazdu, nr rejestracyjnego, rodzaju,
ilości i ceny paliwa przed upustem i po upuście oraz podpis osoby tankującej.
Wykonawca wystawiał będzie faktury VAT oddzielnie za pobrane paliwa dla pojazdów
agregatów i drobnego sprzętu użytkowanego przez Urząd Gminy Wróblew oraz oddzielnie dla
pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wróblew 1 raz w miesiącu.

6. Strony ustalają okres rozliczeniowy: od 01 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego w terminie do 5 dni po zakończeniu
każdego okresu rozliczeniowego.

7. Należności z tytułu realizacji umowy, płatne będą przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu.
8. Zapłata będzie dokonywana w PLN na konto bankowe Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
10.Wykonawcę obowiązuje zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na rzecz innej osoby lub podmiotu, w wykonaniu czego zobowiązuje się do umieszczania na
wystawionych przez siebie fakturach (o których mowa w ust. 4) klauzuli o treści: „Na podstawie
§ 4 ust. 10 umowy Nr ………… z dnia ………………… obowiązuje zakaz przeniesienia wierzytelności
stwierdzonej niniejszą fakturą na rzecz innej osoby lub podmiotu.”

1.

2.

3.

4.
5.

§5
Kary umowne
Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
Zamawiającemu będą przysługiwać kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
odszkodowawcze;
a) za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji Wykonawcy – w wysokości 0,1%
wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
b) za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu, w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie.
Wykonawcy będą przysługiwać kary umowne w wysokości 10% wartości umowy brutto,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia pojazdu Zamawiającego spowodowane
zatankowaniem paliwa nie spełniającego wymogów przewidzianych w umowie, w tym za
wszystkie koszty towarzyszące naprawie pojazdu.
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie kodeksu
cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
Niezależnie od formy rozliczenia – potrącenie z faktury lub przelew bankowy, Zamawiający
wystawi notę księgową na wysokość kar umownych.

§6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w następujących
przypadkach:
a) w razie udokumentowanych przypadków sprzedaży paliw złej jakości, nieodpowiadających
wymaganym normom,
b) gdy w terminie realizacji umowy wygasną uprawnienia Wykonawcy do wykonywania
działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy Prawo
energetyczne, a Wykonawca nie uzyska nowych,
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął jej realizacji w terminie 3 dni od podpisania umowy,
d) gdy Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację umowy i przerwa trwa
dłużej niż 3 dni,

2.

3.

4.
5.

6.

1.
2.

3.
4.
5.

e) gdy zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postepowanie likwidacyjne,
f) w razie naruszenia zakazu, wynikającego z § 4 ust. 9 umowy.
W przypadku niekorzystnych dla Zamawiającego podwyżek cen paliw wprowadzonych przez
Wykonawcę, znacząco przekraczających ceny konkurencyjnych w stosunku do niego stacji
paliw, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym doręczono wypowiedzenie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od Umowy powinno być uzasadnione na piśmie.
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
sporządzi protokół wykonanych dostaw według stanu na dzień odstąpienia na podstawie
asygnaty, która stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy wykonane do dnia odstąpienia.
§7
Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie umowę.
Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest ..............................................................
Postanowienia umowy, dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
Wykonawcy realizujący umowę wspólnie, przedkładają Zamawiającemu stosowną umowę
regulującą warunki współpracy Wykonawców.

Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia oferty wspólnej.
§8
Podwykonawstwo
1. W zakresie Podwykonawstwa Wykonawca oświadcza, że
1) wykona zamówienie samodzielnie. Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa
podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że na dzień zawarcia umowy nie
przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu zamówienia;
2) powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w ofercie wskazał
podwykonawców, którym powierzy wykonanie zamówienie w zakresie………………………
2. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy:
a) zakres prac podlegających wykonaniu przez podwykonawców określony jest na dzień
zawarcia umowy – w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy. Wykonawca
zapewnia przy tym, że w realizacji prac, o których mowa powyżej uczestniczyć będą
wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada
jak za działanie i zaniechania własne,
b) Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość dostaw objętych

przedmiotem umowy,
c) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, będzie obowiązany do
przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,
d) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia;
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jej odbiorze Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu własną fakturę i fakturę wystawioną przez Podwykonawcę wraz z dowodem
zapłaty należności wynikającej z tej faktury dla Podwykonawcy. W przypadku niezapłacenia
należności dla Podwykonawcy- Wykonawca wyraża zgodę na zapłacenie tej faktury przez
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy
wynikające z jego faktury w wysokości pomniejszonej o tę część wynagrodzenia, która została
zapłacona Podwykonawcy.
Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku wykazania podwykonawcy.
§9
Zmiany umowy
1.

Dopuszczalne jest dokonywanie zmian niniejszej umowy o charakterze nieistotnym, przez
co należy rozumieć w szczególności zmianę danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy, zmianę osób wskazanych do kontaktów między Stronami, zmianę
osób pełniących funkcje kierownicze w ramach realizacji zamówienia.

2.

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności, o której mowa art. 455 Ustawy Pzp.

3.

Przewiduje się możliwość zmiany 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 podanych warunków ich
wprowadzenia.
3.1 Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia jest możliwa w przypadku zmiany sposobu
realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź
wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
3.2. Zmiany dotyczące podwykonawcy - dopuszczalne są zmiany podwykonawcy lub
powierzenia części zamówienia podwykonawcy w przypadku gdy wykonawca nie wskazał
w ofercie powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
3.3 Zmiana wysokości wynagrodzenia, jest możliwa w przypadku zmiany stawki podatku
VAT.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu
cywilnego.

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
6. Integralną części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a) Załącznik 1 – SWZ,
b) Załącznik 2 – Oferta Wykonawcy,
c) Załącznik 3 – Wykaz pojazdów.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

