UMOWA NR ……………….
zawarta w dniu .................... 2021 roku we Wróblewie, pomi dzy:
Gmin Wróblew, maj
siedzib Wróblew 15, 98-285 Wróblew,
nazwan w dalszym tek cie " Zamawiaj cym" reprezentowan przez:
Tomasza Wo niaka – Wójta Gminy Wróblew
a
.............................................................................................................................................
z siedzib w ......................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawc ”.
Wykonawca zosta wy oniony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia
11 wrze nia 2019 roku - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) zwanej
dalej „ustaw Pzp”. Warto szacunkowa zamówienia przekracza kwot 130 000 z i nie
przekracza wyra onej w z otych równowarto ci kwoty 214 000 euro.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa n/w paliw:
Rodzaj paliwa
Olej nap dowy ON
Benzyna bezo owiowa Pb 95

Norma
PN-EN 590
PN-EN 228

Ilo (l)
40 000,00
6 000,00

2. Wymagania jako ciowe paliw musz odpowiada wymaganiom jako ciowym okre lonym
w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa dziernika 2015 r. w sprawie wymaga
jako ciowych dla paliw ciek ych (Dz. U. 2015, poz. 1680).
3. Wykonawca zobowi zuje si do tankowania pojazdów i sprz tu Zamawiaj cego
wymienionych w za czniku nr 3 do niniejszej umowy.
4. Pojazdy tankowane b
sukcesywnie w zale no ci od potrzeb i bie cego zu ycia na stacji
paliw Wykonawcy: ……………………… .
5. Podane w ust. 1 ilo ci paliw s wielko ciami szacunkowymi. Zamawiaj cy zastrzega
uzale nienie realizacji zamówienia w zale no ci od rzeczywistych potrzeb. Wykonawca nie
dzie mia prawa dochodzenia roszcze wobec Zamawiaj cego z tytu u zamówienia paliwa
w ilo ci mniejszej ni minimalne.
6. Cena, jak zap aci Zamawiaj cy za ka dy zakup paliwa, wynika b dzie z ilo ci faktycznie
zatankowanego paliwa oraz ceny jednostkowej za 1 litr paliwa na stacji Wykonawcy w dniu
tankowania, z uwzgl dnieniem zaoferowanego upustu/rabatu.
7. Dostawa paliw odbywa si b dzie poprzez tankowanie, pobranie na asygnat /dokument WZ
bezgotówkowo bezpo rednio na stacjach paliw Wykonawcy.
8. Dowody wydania paliwa (WZ) musz zawiera nast puj ce informacje: miejsce tankowania,
dat tankowania, rodzaj tankowanego pojazdu, nr rejestracyjny, rodzaj, ilo i cen paliwa

przed upustem, cen paliwa po upu cie oraz podpis pracownika Zamawiaj cego pobieraj cego
paliwo.
9. Asygnaty/dokumenty WZ b
dokumentami upowa niaj cym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenie za pobrane paliwo odbywa b dzie si 1 razy w miesi cu.
10.
Do faktury Wykonawca zobowi zany b dzie równie do czy zestawienie ilo ciowowarto ciowe zatankowanego paliwa dla ka dego pojazdu.
11.
Wykonawca gwarantuje ci
dostaw oraz w ciw jako paliwa, potwierdzon na
danie Zamawiaj cego w ciwymi dokumentami.
§2
Termin realizacji umowy
1. Zamówienie realizowane b dzie w okresie od ……………… do …………………… (12 miesi cy)
§3
Przedstawiciele stron
1. Osob odpowiedzialn za realizacj umowy ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………, tel. ………………………………………….…………………………………………
2. Przedstawicielem Zamawiaj cego jest: ………………………………, tel. ………………………….
§4
Wynagrodzenie i warunki p atno ci
1. Maksymaln warto umowy ustala si na kwot brutto …………… z (s ownie: ………………… z
00/100 brutto). Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT w kwocie ………… z (s ownie:
……………………………………………………………………………………………… z 00/100) oraz cen netto
w kwocie: …………… z (s ownie: …………………… ………………………………………z 00/100 netto).
2. Rozliczenie odbywa si b dzie wed ug cen obowi zuj cych na stacji paliw Wykonawcy w dniu
tankowania z uwzgl dnieniem sta ych upustów od cen jednostkowych netto zaoferowanych
przez Wykonawc .
3. Upusty wynosz odpowiednio:
dla 1 l benzyny bezo owiowej 95: ……… z (liczony od jednostkowej ceny netto),
dla 1 l oleju nap dowego: ……… z (liczony od jednostkowej ceny netto).
4. Podstaw do wystawiania faktury stanowi b
dowody wydania paliwa potwierdzone przez
pracowników Zamawiaj cego. Dowody musz zawiera co najmniej informacje nt.: miejsca
tankowania, daty tankowania, rodzaju tankowanego pojazdu, nr rejestracyjnego, rodzaju,
ilo ci i ceny paliwa przed upustem i po upu cie oraz podpis osoby tankuj cej.
5. Wykonawca wystawia b dzie faktury VAT oddzielnie za pobrane paliwa dla pojazdów
agregatów i drobnego sprz tu u ytkowanego przez Urz d Gminy Wróblew oraz oddzielnie dla
pojazdów i sprz tu Ochotniczych Stra y Po arnych z terenu Gminy Wróblew 1 raz w miesi cu.
6. Strony ustalaj okres rozliczeniowy: od 01 do ostatniego dnia miesi ca kalendarzowego.
Wykonawca b dzie wystawia faktury dla Zamawiaj cego w terminie do 5 dni po zako czeniu
ka dego okresu rozliczeniowego.
7. Nale no ci z tytu u realizacji umowy, p atne b
przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w ci gu 30 dni od dostarczenia faktury Zamawiaj cemu.
8. Zap ata b dzie dokonywana w PLN na konto bankowe Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Za dzie zap aty uznaje si obci enie rachunku bankowego Zamawiaj cego.

10.Wykonawc obowi zuje zakaz dokonywania cesji wierzytelno ci wynikaj cych z niniejszej umowy
na rzecz innej osoby lub podmiotu, w wykonaniu czego zobowi zuje si do umieszczania na
wystawionych przez siebie fakturach (o których mowa w ust. 4) klauzuli o tre ci: „Na podstawie
§ 4 ust. 10 umowy Nr ………… z dnia ………………… obowi zuje zakaz przeniesienia wierzytelno ci
stwierdzonej niniejsz faktur na rzecz innej osoby lub podmiotu.”
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§5
Kary umowne
Strony ustalaj , e w razie nie wykonania lub nienale ytego wykonania umowy
Zamawiaj cemu b
przys ugiwa kary umowne:
a) w wysoko ci 10% warto ci umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku odst pienia od umowy z powodu okoliczno ci, za które odpowiedzialno
ponosi Wykonawca. W takim przypadku Wykonawcy nie przys uguj adne roszczenia
odszkodowawcze;
a) za brak mo liwo ci zatankowania paliwa na stacji Wykonawcy – w wysoko ci 0,1%
warto ci brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za ka dy dzie zw oki;
b) za realizacj przedmiotu umowy przez Podwykonawc , który nie zosta zg oszony
Zamawiaj cemu, w wysoko ci 1.000,00 z za ka de zdarzenie.
Wykonawcy b
przys ugiwa kary umowne w wysoko ci 10% warto ci umowy brutto,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odst pienia od umowy z powodu okoliczno ci,
za które odpowiedzialno ponosi Zamawiaj cy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za uszkodzenia pojazdu Zamawiaj cego spowodowane
zatankowaniem paliwa nie spe niaj cego wymogów przewidzianych w umowie, w tym za
wszystkie koszty towarzysz ce naprawie pojazdu.
Strony maj prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego na podstawie kodeksu
cywilnego do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.
Zamawiaj cy ma prawo potr ci kary umowne z nale nego Wykonawcy wynagrodzenia.
Niezale nie od formy rozliczenia – potr cenie z faktury lub przelew bankowy, Zamawiaj cy
wystawi not ksi gow na wysoko kar umownych.

§6
Odst pienie od umowy
1. Zamawiaj cy ma prawo do natychmiastowego rozwi zania umowy w nast puj cych
przypadkach:
a) w razie udokumentowanych przypadków sprzeda y paliw z ej jako ci, nieodpowiadaj cych
wymaganym normom,
b) gdy w terminie realizacji umowy wygasn uprawnienia Wykonawcy do wykonywania
dzia alno ci w zakresie obrotu paliwami ciek ymi wymagane przepisami ustawy Prawo
energetyczne, a Wykonawca nie uzyska nowych,
c) gdy Wykonawca nie rozpocz jej realizacji w terminie 3 dni od podpisania umowy,
d) gdy Wykonawca przerwa bez uzasadnionej przyczyny realizacj umowy i przerwa trwa
ej ni 3 dni,
e) gdy zostanie wszcz te wobec Wykonawcy postepowanie likwidacyjne,
f) w razie naruszenia zakazu, wynikaj cego z § 4 ust. 9 umowy.
2. W przypadku niekorzystnych dla Zamawiaj cego podwy ek cen paliw wprowadzonych przez
Wykonawc , znacz co przekraczaj cych ceny konkurencyjnych w stosunku do niego stacji
paliw, Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do rozwi zania umowy z miesi cznym okresem

3.

4.
5.

6.

1.
2.

3.
4.
5.

wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzie miesi ca kalendarzowego nast puj cego po
miesi cu, w którym dor czono wypowiedzenie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y
w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia umowy,
odst pienie od umowy mo e nast pi w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych
okoliczno ciach. W tym przypadku Wykonawca mo e
da wy cznie wynagrodzenia
nale nego z tytu u wykonania cz ci umowy.
Odst pienie od Umowy powinno by uzasadnione na pi mie.
W terminie 7 dni od daty odst pienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiaj cego,
sporz dzi protokó wykonanych dostaw wed ug stanu na dzie odst pienia na podstawie
asygnaty, która stanowi b dzie podstaw do wystawienia przez Wykonawc faktury.
Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy wykonane do dnia odst pienia.
§7
Wykonawcy realizuj cy wspólnie umow s solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizuj cy wspólnie umow wyznaczaj niniejszym spo ród siebie Lidera
upowa nionego do zaci gania zobowi za w imieniu wszystkich Wykonawców realizuj cych
wspólnie umow .
Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest ..............................................................
Postanowienia umowy, dotycz ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do wszystkich
Wykonawców realizuj cych wspólnie umow .
Wykonawcy realizuj cy umow wspólnie, przedk adaj Zamawiaj cemu stosown umow
reguluj
warunki wspó pracy Wykonawców.

Paragraf niniejszy b dzie mia zastosowanie w przypadku z

enia oferty wspólnej.

§8
Podwykonawstwo
1. W zakresie Podwykonawstwa Wykonawca o wiadcza, e
1) wykona zamówienie samodzielnie. Wykonawca w ofercie nie zadeklarowa uczestnictwa
podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, e na dzie zawarcia umowy nie
przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu zamówienia;
2) powierzy cz
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w ofercie wskaza
podwykonawców, którym powierzy wykonanie zamówienie w zakresie………………………
2. W przypadku powierzenia cz ci zamówienia Podwykonawcy:
a) zakres prac podlegaj cych wykonaniu przez podwykonawców okre lony jest na dzie
zawarcia umowy – w ofercie Wykonawcy, stanowi cej za cznik do umowy. Wykonawca
zapewnia przy tym, e w realizacji prac, o których mowa powy ej uczestniczy b
wy cznie osoby posiadaj ce niezb dne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa. Za dzia ania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada
jak za dzia anie i zaniechania w asne,
b) Wykonawca odpowiada w pe nym zakresie za jako i terminowo dostaw obj tych
przedmiotem umowy,
c) Wykonawca zamierzaj cy zawrze umow o podwykonawstwo, b dzie obowi zany do
przed enia zamawiaj cemu projektu umowy o podwykonawstwo,
d) Wykonawca jest zobowi zany do przed enia zamawiaj cemu kopii po wiadczonej za
zgodno z orygina em zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia;
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jej odbiorze Wykonawca zobowi zany jest przedstawi
Zamawiaj cemu w asn faktur i faktur wystawion przez Podwykonawc wraz z dowodem
zap aty nale no ci wynikaj cej z tej faktury dla Podwykonawcy. W przypadku niezap acenia
nale no ci dla Podwykonawcy- Wykonawca wyra a zgod na zap acenie tej faktury przez
Zamawiaj cego. W takim przypadku Zamawiaj cy zap aci wynagrodzenie Wykonawcy
wynikaj ce z jego faktury w wysoko ci pomniejszonej o t cz
wynagrodzenia, która zosta a
zap acona Podwykonawcy.
Paragraf niniejszy b dzie mia zastosowanie w przypadku wykazania podwykonawcy.
§9
Zmiany umowy
1.

Dopuszczalne jest dokonywanie zmian niniejszej umowy o charakterze nieistotnym, przez
co nale y rozumie w szczególno ci zmian danych zwi zanych z obs ug administracyjnoorganizacyjn umowy, zmian osób wskazanych do kontaktów mi dzy Stronami, zmian
osób pe ni cych funkcje kierownicze w ramach realizacji zamówienia.

2.

Przewiduje si mo liwo zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst pienia co najmniej
jednej z okoliczno ci, o której mowa art. 455 Ustawy Pzp.

3.

Przewiduje si mo liwo zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst pienia co najmniej
jednej z okoliczno ci wymienionych poni ej, z uwzgl dnieniem podanych warunków ich
wprowadzenia.
3.1 Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia jest mo liwa w przypadku zmiany sposobu
realizacji zamówienia wynikaj cej ze zmian w obowi zuj cych przepisach prawa b
wytycznych maj cych wp yw na realizacj przedmiotu umowy;
3.2. Zmiany dotycz ce podwykonawcy - dopuszczalne s zmiany podwykonawcy lub
powierzenia cz ci zamówienia podwykonawcy w przypadku gdy wykonawca nie wskaza
w ofercie powierzenia cz ci zamówienia podwykonawcy.
3.3 Zmiana wysoko ci wynagrodzenia, jest mo liwa w przypadku zmiany stawki podatku
VAT.
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§ 10
Postanowienia ko cowe
Jakiekolwiek spory maj ce zwi zek z wykonywaniem umowy b
rozstrzygane przez s d
powszechny w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczególno ci przepisy ustawy prawo zamówie publicznych oraz kodeksu
cywilnego.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach w j zyku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiaj cego.
Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
Integraln cz ci niniejszej Umowy stanowi nast puj ce dokumenty:

a) Za cznik 1 – SWZ,
b) Za cznik 2 – Oferta Wykonawcy,
c) Za cznik 3 – Wykaz pojazdów.

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA

