
Załącznik nr 3 

U M O W A  - projekt 

 

zawarta dnia ………………roku w Pozezdrzu pomiędzy:  

Gminą Pozezdrze, 11-610 Pozezdrze, ul. 1-go Maja 1a, NIP: 8451982831, REGON: 

790671283 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:  

Wójta Gminy – Bohdana Mohyłę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Krystyny Król 

a 

…………………………………………………………………………………………………: 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………., REGON …………………………… zwanym dalej 

Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego z dnia 07.01.2020r. realizowanego 

na podstawie Zarządzenia Nr 417/14 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 15 maja 2014 roku w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w 

Pozezdrzu i Zarządzenia nr 113/19 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 3 września 2019 roku w 

sprawie zmiany Zarządzenia nr 417/14  oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego 

w dniu …………………………r. wyboru oferty. 

 

§ 1. 

Przedmiot zamówienia 

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Dostawa 

paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2020 roku.  

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy - własnym środkiem transportu 

Wykonawcy - oleju napędowego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz 

umożliwienie odbioru benzyny bezołowiowej (z miejsca zlokalizowanego do 15 km od 

miejscowości Pozezdrze) na potrzeby własne Gminy Pozezdrze w okresie od dnia 

01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w ilości: 

1) ON – 14000 L 

w tym: letni (od 16.04 do 30.09), 

przejściowy (od 01.03 do 15.04 i od 01.10 do 15.11), 

zimowy (od 16.11 do 29.02) 



spełniający wymogi PN – EN 590 

2) PB 95 – 1000 L 

spełniającą wymogi PN – EN 228. 

Jakość dostarczanego paliwa musi spełniać normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze. zm.). 

2.SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu dostawy: 

1) Ilości paliwa wskazane w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie ilościami 

szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości dostaw, lub zwiększenia 

ilości w ramach zamówień dodatkowych w zależności od bieżących potrzeb. 

2) Przewidywane ilości poszczególnych dostaw będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, 

co do ilości faktycznie zakupionych przez Zamawiającego dostaw w toku realizacji 

umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towary określone w § 1 ust. 1 pkt 1 każdorazowo 

na odrębne zamówienia Zamawiającego złożone drogą telefoniczną lub pisemnie, określające 

ilość i miejsce dostawy. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane towary w ciągu 1 dnia od dnia 

otrzymania zamówienia od Zamawiającego. 

2. O przygotowaniu zamawianych towarów Wykonawca jest obowiązany powiadomić 

uprawnionych pracowników Zamawiającego, telefonicznie lub faksem nie później niż na 1 

dzień roboczy przed wymaganym dniem dostawy. 

3. Dostawy powinny być realizowane w godzinach od 07:00 do 15:00 w dniach pracy 

Zamawiającego. 

4. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne (data i podpis) potwierdzenie odbioru 

zamówienia, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu 

ilości i rodzaju dostarczonej partii towarów. 

5. Zamawiający, w razie wystąpienia zwłoki, może wyznaczyć dodatkowy termin 

dostarczenia towaru, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.  



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia z winy 

Wykonawcy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy. 

7. Koszty dostawy i rozładunku obciążają Wykonawcę. 

8. Do czasu odbioru towarów przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą towarów ponosi Wykonawca. 

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. 

§ 5 

1. Całkowity łączny koszt przysługujący Wykonawcy za dostarczone produkty nie może 

przekroczyć kwoty brutto w wysokości ................ zł (słownie brutto: 

......................................................................) 

2. Rozliczenie za dostawę produktów określonych w § 1 ust. 1 odbywać się będzie na 

zasadach określonych w ust. 4 – 7. 

3. Zakup produktów będzie się odbywał na zasadach określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 Zapytania ofertowego, który jest integralną częścią niniejszej 

umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 6.  

4. Do cen produktów obowiązujących w dniu tankowania, Wykonawca każdorazowo udzieli 

stałego, jednakowego upustu w wysokości .......... % od ceny na dystrybutorze 

obowiązującej w dniu tankowania. Upust cenowy nie może być niższy od podanego w 

ofercie oraz w dacie podpisanie umowy. 

5. Oferowana cena paliw może ulec zmianie. Zmieniona cena (podwyższona lub obniżona) 

jest równa jednostkowej cenie produktu na stacji paliw Sprzedającego, jaka obowiązuje w 

dniu tankowania. 

6. Zmiana ceny, o której mowa w ust 5 nie wymaga formy aneksu do umowy. 

7. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego na fakturze. 

8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem za dostarczony towar w terminie do 30 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na wskazane przez Wykonawcę 

konto bankowe. 

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w 

wysokości ustawowej. 

10. Dane do wystawiania faktur w zakresie realizacji przedmiotu umowy: 

„Gmina Pozezdrze”, ul. 1-go Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, NIP 845-198-28-31 



11. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych 

przy użyciu kart paliwowych. 

§ 6 

Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

dostarczenia mniejszej ilości towarów  

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 10% szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia 

od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, 

b) 0,2% szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 w przypadku nie 

dostarczenia w terminie dostawy – za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl 

§ 3 ust. 1 terminu dostawy. 

c) 0,2% szacunkowej wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

jakościowych i ilościowych, licząc od wymaganego w myśl § 8 ust. 2 i 7 terminu na usunięcie 

wad. 

d) 2% szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 w przypadku nie 

wykonania zleconej dostawy. Dostawę uważa się za nie wykonaną po upływie 2 dni od 

wymaganego w myśl § 3 ust. 1 terminu dostawy. 

e) 15% wartości szacunkowej umowy brutto w przypadku realizacji umowy przez 

podwykonawców bez zachowania przez Wykonawcę procedury określonej w § 12. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności 

wynikających z kar umownych oraz kosztów wynikających z § 8 ust. 4 z wystawianych przez 

Wykonawcę faktur. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek i przeprowadzenia badań 

kontrolnych dostarczanych towarów przez niezależne laboratorium w zakresie ich zgodności 

z załączonym świadectwem jakości.  



2. W przypadku dostarczenia do Zamawiającego towarów nie odpowiadających parametrom, 

określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 lub towarów wadliwych Zamawiający złoży reklamację do 

Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad. Wykonawca jest obowiązany do 

uznania reklamacji i, jeżeli jest to możliwe, wymiany towarów wadliwych na towary wolne 

od wad i spełniające wymagane parametry na własny koszt w ciągu 1 dnia od dnia zgłoszenia 

reklamacji. 

3. W przypadku niemożności wymiany towarów wadliwych na towary wolne od wad i 

spełniające wymagane parametry Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia ceny za 

dostarczony towar niezgodny z warunkami umowy, udzielając Zamawiającemu upustu w 

wysokości 50 % cen ofertowych brutto, niezależnie od rodzaju i wielkości stwierdzonych 

niezgodności.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pokrycia kosztów badań dostarczonych w 

trakcie realizacji umowy towarów, jeżeli wynik przeprowadzonego badania wykaże, że nie 

spełniają one parametrów określonych w załączonym świadectwie jakości lub w § 1 ust. 1 pkt 

1 i 2 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania sprawdzenia ilości dostarczanych 

towarów w stosunku do deklarowanych przez Wykonawcę. 

6. W razie wystąpienia braków ilościowych w dostawie Zamawiający złoży reklamację do 

Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 

7. Brak rozpatrzenia reklamacji i uzupełnienia braków ilościowych w terminie 2 dni od dnia 

jej złożenia upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za dostarczone towary do 

czasu uzupełnienia ich brakującej ilości oraz naliczania kary umownej za opóźnienie w 

usunięciu wad. 

§ 9 

1. Za koordynację działań w zakresie realizacji umowy ze strony:  

a) Zamawiającego - odpowiedzialny jest – Anna Markowska – podinspektor ds. zarządzania 

drogami i gospodarki komunalnej, tel. 87 427 90 06 wew. 40, e-mail: 

a.markowska@pozezdzre.pl 

b) Wykonawcy - odpowiedzialny jest ...................................................................................., 

tel.: …………………….., e-mail: ……………………..…………………………………… . 

2. Zmiany osób wymienionych w ust.1 nie wymagają zmiany umowy i są skuteczne z chwilą 

powiadomienia  drugiej strony.  

 

 



§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) w zakresie terminu dostawy:  

a) jeżeli zmiany spowodowane są wystąpieniem udokumentowanych okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy, takich jak nieprzejezdność drogi (z powodów panujących 

warunków atmosferycznych, wypadków, robót drogowych itp.), które mają wpływ na 

wykonanie usługi i uniemożliwiają dotrzymanie terminu dostawy; 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymanie dostawy; 

2) dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy; 

3) wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia kosztów 

zadania lub podwyższenia standardu wykonywanego zadania; 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1 lit. a 

- b termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego 

jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności. 

3. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy nie stanowią zobowiązania do 

wyrażenia na nie zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 

4. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających 

do dokonania tej zmiany.  

5. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania  

formy pisemnej. 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w razie 

wadliwego jej wykonywania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku: 

a) co najmniej trzykrotnego nie wykonania dostaw w terminie wymaganym w § 3 ust. 1 

umowy,  

b) co najmniej trzykrotnego dostarczenia towarów o jakości rażąco odbiegającej od 

warunków umowy, 

c) braku rozpatrzenia reklamacji, pomimo dwukrotnego, pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

d) Wykonawca powierzył wykonywanie swych zadań innym podwykonawcom, bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 



2. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, jeżeli wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% 

wartości umowy, skutkować będzie wykluczaniem Wykonawcy z innych postępowań 

prowadzonych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

a) 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 przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 

b) Jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Część przedmiotu zamówienia: ............. stanowiąca …. % wartości przedmiotu 

zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy, projekty umów 

z Podwykonawcami wraz z dokumentacją określającą zakres usług do wykonania przez 

Podwykonawcę. Ceny usług realizowanych przez  Podwykonawców, nie mogą przekroczyć 

cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres prac. 

3. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektów umów ze strony Zamawiającego, 

zgłoszonych w terminie 10 dni od ich przekazania oznacza ich akceptację. Kopie zawartych 

umów z Podwykonawcami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 10 dni od daty ich 

zawarcia. Umowa winna zawierać ceny stanowiące podstawę rozliczenia Wykonawcy z 

Podwykonawcą np. kosztorys ofertowy Podwykonawcy. 

4. Wykonawca na Żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługę dostawy 

paliw wykonywaną przez Podwykonawców. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, 

niezapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego 

Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury końcowej. Należna wysokość 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy określona jest w umowie z Podwykonawcą.  

7. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do 

usług realizowanych przez Podwykonawców.  



§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 14 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 15 

Umowę wraz z załącznikami, które stanowią integralną część umowy, sporządzono w 3 

jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 


