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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

UMOWA Nr ……………… 
 

zawarta w ..................... w dniu ..................... pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. 
adres:  
ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec 
NIP: 866 000 13 98, Regon: 830337375, KRS: 0000178314 
Kapitał Zakładowy: 31 541 500,00 PLN 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
Zbigniew Guła – Prezes Zarządu 
 
a 
(nazwa firmy)…… ……………………………..………………………….…....................... 
z siedzibą …………………………………… przy ul. ………..……………….…........................ 
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej NIP ………………….……….        REGON …………..………………… 
zwanym/-ą dalej WYKONAWCĄ 
reprezentowaną przez: 
Pana/Panią……………………………………..  
 
po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego została zawarta umowa  o następującej treści:  

 
§1 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy: 

a) Oleju napędowego zgodnie z PN-EN590 do zbiornika zakładowego punktu tankowania położonego 
w Połańcu ul. Krakowska 11 w ilości około 80 000 litrów, jedna dostawa w ilości 5 000 litrów; 
b) Benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z PE-EN590 w punkcie sprzedaży paliw Wykonawcy                         
z     dystrybutora, w ilości około 1 500 litrów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego do 
pobierania paliwa. Wykaz samochodów stanowiących własność Zamawiającego i osób upoważnionych do 
tankowania stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zapewni możliwość tankowania benzyny bezołowiowej 95 w odległości do 10 km od siedziby 
Zamawiającego przez całą dobę. 
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4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu sprzedaży 
mniejszej ilości paliwa niż określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§2 

 
1. Zakup paliwa przez Zamawiającego następuje w momencie wydania produktów przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności za zakup paliwa po cenie obowiązującej 

w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora), pomniejszoną o stały rabat w wysokości:  
- Pb 95 - ........... %, 
- ON -............... %, 

3. Strony ustalają na podstawie złożonej oferty że wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą  
wynosi: 

Olej napędowy -  ……………………... PLN  brutto (słownie ……………..)  przy uwzględnieniu: 
a)   cena oleju napędowego za 1l wynosić cena netto zł  - …………………... 
b)   Koszty dostawy i zysk za 1l wynosi ……………………………….. 
c)   upust stały wynosi za 1l …………zł co stanowi ……% 

   podatek VAT  - ……………………………......................................................................................... 
cena brutto 1l oleju napędowego wynosi – ………………………… zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………...) 
 

Benzyna bezołowiowa  -  ……………………... PLN  brutto (słownie ……………..)  przy uwzględnieniu: 
a) cena benzyny za 1l wynosić cena netto zł  - …………………... 
b)   Koszty dostawy i zysk za 1l wynosi ……………………………….. 
c)   upust stały wynosi za 1l …………zł co stanowi ……% 

   podatek VAT  - ……………………………......................................................................................... 
cena brutto 1l benzyny bezołowiowej wynosi – ………………………… zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………...) 
 

Cena 1 litra paliwa będzie ulegać zmianie zgodnie z wahaniami cen na rynku paliw. Zmiany ceny 
jednostkowej będą wskaźnikiem liczonym jako stosunku ceny  hurtowej paliwa podanej na oficjalnej 
stronie internetowej producenta (www…………l)  w dniu dostawy do ceny hurtowej przyjętej w ofercie 
zwiększonej o stałą marżę i pomniejszoną o stały upust (%) wskazany w ofercie cenowej. 
Cena jednostkowa netto za 1l paliwa opublikowana na cztery dni przed składaniem ofert na oficjalnej 
stronie producenta (www……………...pl) wynosi ……………… 

 
4. Łącznie w całym okresie obowiązywania umowy, wartość sprzedanego paliwa nie może przekroczyć 

kwoty ………………zł brutto (słownie złotych: ….………………………………………………………). 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości nie wykorzystania całej kwoty określonej w ust. 4. 
6. Wykonawca zapewni jednakowe dzienne ceny sprzedaży paliwa na wszystkich swoich stacjach na 

terenie, który obejmuje niniejsza umowa na tym samym poziomie.  
 
 

§3 
 

1. Należności za zakupione paliwo będą regulowane  
a) dla dostawy oleju napędowego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,  w terminie 21 
dni od dnia jej otrzymania, 
b ) dla zakupu paliwa w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy (dystrybutor), 2 razy w miesiącu, za paliwo 
pobrane w punkcie sprzedaży paliw wykonawcy w miesiącu bieżącym, na podstawie faktury  wystawionej 
przez wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. 
2. Do każdej faktury, o których mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy:  

a) dowody wydania – WZ zawierające następujące informacje: 
 miejsce i datę  zakupu 
 rodzaj i ilość pobranego paliwa 
 nazwę pojazdu  
 nazwisko i podpis pobierającego paliwo  
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b) wydruk ze strony producenta z ceną hurtową paliwa na dzień dostawy oraz świadectwo jakości 
dostarczonego oleju napędowego wystawionego przez producenta. 

3. Wykonawca każdorazowo wydawał będzie WZ (wydanie kredytowe) pobranego paliwa i potwierdzał 
pieczęcią stacji paliw oraz własnoręcznym podpisem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony 
Zamawiającego oraz do samochodów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
 
 

§4 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że paliwa posiadać będą właściwości fizykochemiczne gwarantujące 
odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. 

2. W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa                    
w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności  z obowiązującymi normami, 
kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa. 

3. Próbka paliwa przeznaczona do badania zostanie pobrana w obecności pracownika  
ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, próbka zostanie zaplombowana przez obie strony                        
i przekazana do badania laboratoryjnego. 

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca pokryje 
koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu 
zasilanych tym paliwem. 

5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
związane z oczyszczaniem układu napędowego samochodów i sprzętu oraz zobowiązuje się dokonać 
wymiany wadliwego paliwa na właściwe, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 
 
 

§5 
 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30 czerwca 2020 r. 
 

§6 
 

Odstąpienie od umowy 
 

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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                          
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy, bez prawa do naliczenia kar umownych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy w przypadku złożenia wniosku          
o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku, bez 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. 

3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy winno nastąpić w terminie 1 tygodnia od dnia 
zaistnienia przyczyny. 

4. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku: 
       a)co najmniej dwukrotnego faktu niemożności zatankowania paliwa  
       b)co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości 
paliwa.  

 
 

§7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  
i wysokości: 
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a)   za opóźnienie w tankowaniu - w wysokości 1 % wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 3  za każdy 
dzień opóźnienia, 

b)  za brak możliwości zatankowania paliwa na wymienionej przez Wykonawcę w formularzu oferty 
stacji paliw – z wyjątkiem awarii systemy obsługi stacji - w wysokości 1 % wartości umowy 
wskazanej w § 2 ust. 3. 

c)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 3  , 

9 za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 3 , 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia  za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy  
z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy brutto, z 
zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.1, 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej  
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
§8 

 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§9 

 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwemu 
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

 
§10 

 
1. Na mocy  ustawy Prawo zamówień  publicznych  niedopuszczalna  jest pod  rygorem   nieważności  

zmiana  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy z wyjątkiem  sytuacji przewidzianych poniżej: 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT, 
b) zmiana ilości paliwa określonej w § 1 ust. 2 a i b niniejszej umowy, która nie będzie prowadziła do 
zmiany wartości umowy, 
c) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku nie wykorzystania limitu paliwa przewidzianego 
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,  
d) zmiana wykazu osób upoważnionych do odbioru paliwa oraz zmiana wykazu pojazdów. 
2. Wszelkie  wprowadzane  zmiany  wymagają  formy  pisemnej.   

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca, a  2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 
 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA 
 
 
 


