
 

UMOWA NR ……/2016 (wzór) 
 

zawarta w Jastrzębiu w dniu ……………... roku  

pomiędzy: 
 

Gminą Jastrząb, 
 Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, 
NIP: 799-196- 53- 56,  

REGON: 670223741,  

 

reprezentowaną przez pana Andrzeja Brachę - Wójta Gminy Jastrząb,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jastrząb – pani Doroty Wrzesień, 

 

zwaną  dalej w umowie Zamawiającym, 

 

 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 
 

Podstawa zawarcia umowy: zamówienie udzielone w trybie otwartego zapytania o cenę z dnia  

21. 10. 2016 r. 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: sukcesywna bezgotówkowa dostawa w ilości do  

1 000 litrów benzyny bezołowiowej i do 20 000 litrów oleju napędowego na 

zasadzie doraźnych tankowań do zbiorników pojazdów Zamawiającego w okresie od 

01. 12. 2016 r. do 31. 12. 2017 r. Wykaz pojazdów i osób uprawnionych do odbioru 

paliw zostanie dostarczony Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 7 dni po 

podpisaniu umowy.  

2. Każde tankowanie winno być udokumentowane z podaniem daty, nr rejestracyjnego 

pojazdu/rodzaju urządzenia, rodzaju paliwa, jego ilości i ceny, nazwiska kierowcy/ 

pracownika Urzędu Gminy z jego podpisem, nazwiska wystawiającego dokument  

z jego podpisem. Powyższe dane mogą znajdować się na wystawionej przez 

Wykonawcę fakturze. 

3. Odbiór paliwa przez Zamawiającego następować będzie z terenu stacji paliw 

Wykonawcy, zlokalizowanej w obrębie 10 km od siedziby Zamawiającego. 

adres: …………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca oświadcza, że parametry paliwa będą spełniały obowiązujące Polskie 

Normy: dla benzyny bezołowiowej PN-EN-228:2006 i oleju napędowego PN-EN-

590:2006. 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

1.  Wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj. dostawę 1 000 

litrów benzyny bezołowiowej i 20 000 litrów oleju napędowego zgodnie z formularzem 

ofertowym została określona przez Wykonawcę i wynosi: 

a) cena netto: …………..zł  
          (słownie zł:……………… złotych) 

      b)   podatek VAT w wysokości 23 %=  ………… zł 

          (słownie: ……………….)                                                            

c)   cena brutto:  …………………..zł 

          (słownie zł: …………………) 

i została ustalona na podstawie ceny ofertowej 1 litra benzyny bezołowiowej  wynoszącej: 

cena netto :…………..  zł (słownie: ………………) 

podatek VAT 23 %= …………. zł 

cena brutto: ………………….. zł (słownie:…………………..……. ) 

oraz ceny 1 litra oleju napędowego wynoszącej: 

cena netto : ……………….. zł (słownie ……………………) 

podatek VAT 23 %=  ………….zł 

brutto : ………………….zł (słownie:…………….) 

 

§ 3 

 

1. Strony zgodnie ustalają możliwość zmiany cen dostarczanych paliw, wynikającą ze 

zmiany opłaty paliwowej i akcyzy oraz podatku VAT.  

2. Zmiany cen paliw będą dokonywane na podstawie cen hurtowych z faktury zaopatrzenia  

Wykonawcy.  

3. Zmiany cen paliw zgodnie z powyższym zapisem nastąpią zarówno w sytuacji podwyżki 

jak i obniżki opłaty paliwowej  i akcyzy oraz podatku VAT. 

4. Zmiana cen paliw zgodnie z powyższym zapisem nie wymaga zmiany umowy. 

 

§ 4 

 

1. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę każdorazowo po 

zatankowaniu. Każda faktura zawierać będzie następujące informacje: nr rejestracyjne 

pojazdu, nazwę (markę) pojazdu lub urządzenia, rodzaj pobranego paliwa, ilość 

pobranego paliwa, ceny, nazwisko kierowcy (osoby pobierającej paliwo)- z jego podpisem  

oraz nazwisko wystawiającego dokument z jego podpisem. 

2. Strony ustalają, iż termin płatności za pobrane paliwa wynosić będzie 14 dni od daty 

wystawienia faktury. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty kwot wynikających z wystawionych faktur VAT 

przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy. 

 

§ 5 
 

1. Ilości zamawianego paliwa, są ilościami szacunkowymi  mogącymi ulegać wahaniom  

w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania w okresie trwania umowy i jako 

takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 

roszczeń co do ilości dostarczanego paliwa dla zamawiającego w toku realizacji 

niniejszego zamówienia.  



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie 

ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych 

nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 

3. W związku z ograniczeniem przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje żadne 

roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 6  

 

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 terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości  

o następujących okolicznościach: 

 trzykrotnego stwierdzenia niezgodności dostarczanego paliwa z normami ON-PN-EN-

590:2006, E95Pb-PN-EN-228:2006  

 

§ 7 

 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

                     

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonej w paragrafie 2 ust.1 lit c. niniejszej 

umowy, 

 - w przypadku stwierdzenia niezgodności paliwa z normami: ON-PN-EN-590:2006, 

E95Pb-PN-EN-228:2006 w wysokości 20% wartości brutto danej partii dostarczonego 

paliwa jak też pokrywa koszty badań paliw. 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust 1 strony zastrzegają możliwość 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych pokrywającego 

pełne wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 8 

 

Umowa obowiązuje w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 roku. 

 

§ 9 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej  umowy wymagają aneksu sporządzonego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień 

zawartej umowy: 

a) w zakresie wynagrodzenia – gdy nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT)  

w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą 

pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku; 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia  

o każdej zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku 

naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni 

podany adres będzie uznane za doręczone z dniem jego zwrotu przez pocztę po 

dwukrotnym awizowaniu.   



 

 

§ 10 
 

1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego 

porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają  przepisy ustaw: 

Kodeks cywilny, Prawo zamówień  publicznych oraz inne przepisy mające związek  

z przedmiotem umowy. 

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 

4. Załącznikiem do Umowy stanowiącym jej integralną część jest:  

5. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 
 
 
 
…...........................................                                                                                  …............................................... 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


