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                                                              UMOWA NR INR.272.8.2021 
                                                                  zwana dalej „umową” 

 
Zawarta w dniu .......... r.  w Platerowie pomiędzy: 

 
Gminą Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów,  NIP 496-02-49-522, REGON 030237641, zwaną 

dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną przez: Jerzego Garuckiego – Wójta Gminy Platerów przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy – Bożeny Bartoszewskiej,  

a:    

zwanym/zwaną dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

 
wspólnie zwanymi dalej STRONAMI, 

 
Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
,,Sukcesywny zakup  paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych 
stanowiących własność Gminy Platerów  i jej jednostek organizacyjnych w roku 2022”, w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup  paliw płynnych do samochodów i pojazdów 

służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów  i jej jednostek 

organizacyjnych w roku 2022.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Specyfikacją Warunków Zamówienia dla przeprowadzonego postepowania oraz 

należytą starannością przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, 

a także posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkim uwarunkowaniami formalno-prawnymi 

związanymi z realizacją niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie   wymogi formalne i   prawne wymagane 

do wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość sprzedawanego produktu, a także za jego 

zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. 

4. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym zobowiązany 

jest dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

Załącznik nr 5 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
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§ 3 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

 
§ 4 

1. Szacunkowa ilość paliw wynosi : 

        - olej napędowy ON      -   25 000 l, 

          - benzyna bezołowiowa 95       -     4 000 l, 

2.  Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zakupu mniejszej ilości paliwa, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od 

zamawianych, lub do zakupu większej ilości paliwa co nie może stanowić podstawy do wnoszenia 

przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.  

3. Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów i sprzętu na  

stacji paliw Wykonawcy, czynnej co najmniej od godz. 7:00 do godz. 20:00 przez 7 dni w tygodniu, 

znajdującej się w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego. 

4. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej w dniu zakupu pomniejszony 

o stały rabat w okresie obowiązywania umowy. 

5. Wykonawca za każdorazowo zatankowane paliwo wystawia dokument WZ podpisany przez 

upoważnione osoby zamawiającego, na którym jest informacja o rodzaju i ilości zatankowanego 

paliwa z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu. 

6. Sprzedawane paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych, 

7. W trakcie prowadzenia usług należy przestrzegać zasad bhp. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie miejsca prowadzonych dostaw 

8. Zakupione paliwo musi spełniać wymagania jakościowe  określone w normach: 

PN – EN 228  dla benzyn  oraz PN – EN 590 dla oleju napędowego  jak również muszą być zgodne 

z nowelizowanymi w trakcie obowiązywania umowy normami i przepisami. 

9. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku 

wystąpienia okoliczności określonej w pkt 2 w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę w 

złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdorazowo zatankowany olej napędowy On oraz zatankowaną 

benzynę bezołowiową Pb 95 obliczane będzie jako iloczyn ilości faktycznie zatankowanych 

litrów oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i ceny jednostkowej brutto za 

1 litr oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązującej u producenta w dniu 

zakupu pomniejszonej o upust cenowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, powiększone o 

należny podatek VAT. 

2. Upust cenowy jest stały przez cały okres obowiązywania umowy i wynosi zgodnie z ofertą 

Wykonawcy: % od ceny netto za 1 litr oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne maksymalnie dwa razy w miesiącu na podstawie 

wystawionych zbiorczych faktur VAT na rzecz Zamawiającego za faktycznie zatankowaną ilość 

oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95.  
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4. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministerstwo Finansów uregulowany w art. 96b ustawy 

o podatku  od towarów i usług, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu oryginału 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 

wystawianych  w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i 

jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy 

wskazany rachunek bankowy nie znajduje się w Wykazie podatników VAT opublikowanym przez 

Ministerstwo Finansów, Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego 

ujawnienia w ww. wykazie bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu tj. Wykonawcy nie 

będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty. 

6. Wykonawca do każdej faktury dołączy: 

1) dowód wydania przedmiotu umowy, zawierający  raport transakcji będący wykazem zbiorczym, 
usystematyzowanym wg kolejności dat zakupu. 

Raport będzie zawierał następujące dane: 

 datę i czas przeprowadzenia poszczególnych transakcji, 

 numery rejestracyjne pojazdów, 

 ilość, rodzaj i cenę zakupywanego paliwa. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w 

§ 6 ust. 1 umowy, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności do 

czasu uzupełnienia brakujących dokumentów, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

§ 6 

1. Łączna kwota wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z ilości oleju 

napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej PB 95 określonej w § 4 ust. 1 umowy i ceny 

jednostkowej netto oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 wskazanej przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym, pomniejszonej o stały upust cenowy, o którym mowa w § 

5 ust. 2 umowy oraz powiększonej o podatek VAT, wynosi: zł brutto (słownie: 

  zł brutto). 

2. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się do wykorzystania co najmniej 50% 

kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w przypadku gdy łączne 

wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie niższe od wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem zapisu, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców / przy 

udziale Podwykonawców w zakresie . 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 

Podwykonawcy, w trakcie realizacji umowy, a także przekazać informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 
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przedmiotu umowy. 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) za powierzenie wykonania części dostawy niezgłoszonemu Podwykonawcy - w wysokości 

             2.000,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek; 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

4. Kary umowne, o których mowa w umowie, mogą być potrącone z faktury Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku niewystawienia faktury lub w przypadku wystawienia faktury na kwotę niższą niż 

naliczona kara umowna, co uniemożliwi potrącenie kary zgodnie z zapisem § 8 ust. 4 umowy, 

Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe 

Zamawiającego. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających            z 

umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 455 ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy, w następującym zakresie: 

1) zmiany sposobu i organizacji świadczenia przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub gdy jest to uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego; 

2) zmiany w zakresie Podwykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w § 7 umowy w 

przypadku, gdy Wykonawca powierzy Podwykonawcy do wykonania część zamówienia, którą 

zgodnie z ofertą miał wykonać osobiście lub gdy Wykonawca wykona osobiście część 

zamówienia, którą zgodnie z ofertą miał powierzyć do wykonania Podwykonawcy.; 

3) zwiększenia łącznej kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy przed 

upływem terminu realizacji umowy kwota, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy ulegnie 

wyczerpaniu. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 9 ust. 5 

umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w § 9 ust. 3 umowy, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez Stronę występującą o zmianę, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian 

umowy. 

5. Zmianie podlegają także wszystkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także 

inne nieistotne zmiany, które nie stanowią zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu 
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do umowy, a jedynie niezwłoczne pisemne zawiadomienie drugiej Strony, w tym między innymi: 

1) zmiana danych teleadresowych Stron; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

3) zmiana Podwykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy, po spełnieniu warunków 

określonych w § 7 umowy. 

 
§ 10 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy: 

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

b) wystąpi istotna   zmiana   okoliczności   powodująca,   że   wykonanie   umowy   nie   leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy; 

c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części; 

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 

w celu przekształcenia; 

e) Wykonawca utracił koncesję na obrót paliw objętych umową; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku jeśli 

z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa 

w   § 10 ust.1 lit. a, c, d, e,    w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia i 

wskazaniem terminu odstąpienia od umowy. 

 
§ 11 

Do kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy zostają wyznaczone 

następujące osoby: 

1. ze strony Zamawiającego: p. ………………………….., tel. …………………. e-mail: .............................; 

2. ze strony Wykonawcy: p. ………………………….., tel. …………………. e-mail: …………………….…… 

 
§ 12 

1. Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności 

przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień 
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publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą 

rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji nie stanowiących informacji 

publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej zarówno w trakcie trwania 

umowy jak i po jej zakończeniu. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
§ 13 

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) Oferta przetargowa Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


