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Załącznik nr 3  

 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu …………………………… roku w Wągrowcu, pomiędzy:  

 

Gminą Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7661968498 - Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec reprezentowaną przez 

Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Wągrowcu, na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Wągrowiec nr 49/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

Firmą: .…………………………………………………, NIP: …………………………………… , REGON: 

…………………………………..,  reprezentowana przez …………………………………….., zwanym w dalszej 

części umowy „Wykonawcą” 

 

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, 

poz. 1129 ze zm.) w formie rozeznania cenowego oraz zgodnie z zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Wągrowcu, strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§1 

1 Przedmiotem umowy jest „Zakup paliw ciekłych w systemie bezgotówkowym” do pojazdów służbowych, 

urządzeń i sprzętu Zamawiającego na jego rzecz na stacji benzynowej Wykonawcy, w następujących 

maksymalnych ilościach: 

a) benzyna bezołowiowa E 95 Pb – 840 litrów 

b) olej napędowy ON standardowy – 15 969 litrów  

na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do 

umowy. 

2.Podane w ust. 1 umowy ilości paliw są maksymalne i kupowane będą sukcesywnie w ilościach wg potrzeb 

Zamawiającego. 

3. W przypadku niewyczerpania podanej w ust. 1 umowy maksymalnej ilości paliwa, Zamawiający deklaruje się 

do zakupu paliwa w ilościach minimalnych podanych w zapytaniu tj. 420 litrów benzyny bezołowiowej E95 Pb  

i  7 950 litrów oleju napędowego standardowego. 

4. W przypadku niewyczerpania podanej w ust. 1 umowy maksymalnej ilości paliwa, Wykonawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego. 

 

Sposób realizacji umowy 

§2 

1. Zakup paliw ciekłych dokonywany będzie przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy położonej na 

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

2.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami 

i przepisami prawa. 

3. Zakupy paliwa będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań do baków pojazdów 

samochodowych oraz pojemników (kanistrów) dostarczanych przez Zamawiającego od momentu zgłoszenia się 

pracownika Zamawiającego do Wykonawcy. 

4. Po każdorazowym zatankowaniu, zostanie sporządzony dokument (zwany dalej „dokumentem 

rozliczeniowym”) zawierający poniższe informacje: 

a) datę zakupu, 

b) ilość i rodzaj pobranego paliwa, 

c) numer rejestracyjny pojazdu lub rodzaj sprzętu, 

d) cenę za 1 litr sprzedanego paliwa oraz rabat, 

e) czytelny podpis Wykonawcy lub osoby występującej w jego imieniu, 
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f) czytelny podpis pracownika Zamawiającego. 

5.Zamawiający zobowiązuje się monitorować na bieżąco stan realizacji umowy w zakresie ilości i wartości 

pobranych paliw ciekłych. 

6. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów Zamawiającego uprawnionych do tankowania stanowi 

załącznik nr 1 do umowy. Wykaz może być aktualizowany w ciągu całego okresu obowiązywania umowy co nie 

stanowi zmiany umowy. 

 

Czas trwania umowy 

§3 

Umowa zostaje zawarta  na okres od dnia  1.01.2022r.  do dnia 31.12.2022r. 

 

Wynagrodzenie 

§ 4 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy strony ustalają do kwoty brutto 

……………………….. zł (słownie: ………………………………………………………. zł ……………/100). 

2. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie wyłącznie za faktyczną ilość sprzedanych paliw ciekłych, 

które zostaną pobrane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę stanowiącą iloczyn ilości 

litrów zatankowanego paliwa i ceny jednostkowej brutto obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 

tankowania pomniejszonej o stały rabat w wysokości: 

a) …………. % dla benzyny bezołowiowej Pb 95 

b) …………. % dla oleju napędowego ON 

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie  14  dni od dnia  jej otrzymania. 

4. Faktura za zakupione paliwa ciekłe wystawiana będzie przez Wykonawcę raz w miesiącu. 

5. Wszystkie płatności wymienione w umowie, a wskazane jako kwota „netto” zostaną powiększone o należny 

podatek VAT jeżeli obowiązujące przepisy nie będą przewidywały zwolnienia. W przypadku wskazania 

jakiejkolwiek kwoty bez określenia „netto” lub „brutto” – do tej kwoty należy doliczyć obowiązujący w dniu 

płatności podatek od towarów i usług. 

6. Dla potrzeb wystawienia faktur VAT, ustala się dane identyfikacyjne  w następujący sposób: 

 Nabywca:  

 Gmina Wągrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7661968498 

  Odbiorca: 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu  

        ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec 

7. Za datę dokonania płatności uważa się datę wydania bankowi polecenia wypłaty środków pieniężnych na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe, 

liczone od dnia następnego po dniu wymagalności zapłaty. 

 

Odpowiedzialność Stron, Kary umowne 

§5 

1. W okresie obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody 

oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia 

należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są, szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane 

zawinionym niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań przez 

Wykonawcę lub jego współpracowników pracowników, podwykonawców chyba że nastąpiły z winy 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kartę umowną: 

a) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4, w przypadku rozwiązania umowy w 

trybie natychmiastowym lub z powodu odstąpienia od umowy - w obu przypadkach  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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b) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4, za każdy dzień braku możliwości zakupu 

paliw na stacji wskazanej przez Wykonawcę, 

c) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4, za uszkodzenie pojazdu i/lub agregatu 

prądotwórczego spowodowane złą jakością sprzedanego paliwa płynnego. 

4. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie naliczane będą notą księgową. 

5. Kara umowna staje się wymagalna w terminie siedmiu dni od dnia wskazania Wykonawcy przyczyny jej 

naliczenia i wezwania do zapłaty (w formie pisemnej dostarczonej osobiście lub listem poleconym i wraz z 

upływem tego terminu może być potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

niniejszym zgodę i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nienależytego lub niewykonania przedmiotu umowy, jeżeli 

nienależyte lub niewykonanie umowy jest następstwem działania lub zaniechania wynikłego ze zdarzenia siły 

wyższej. 

8. Przez „siłę wyższą” – strony zgodnie rozumieją - zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 

zapobieżenia i przewidzenia. 

9. Zamawiający może przenieść w całości lub w części swoje zobowiązania lub prawa związane bezpośrednio 

lub pośrednio z umową i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), na osobę trzecią.  

10. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na osobę trzecią 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela Zamawiającego, 

d) Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i ofertą i pomimo 2-krotnie naliczonych 

kar nie nastąpiła poprawa ich wykonania, 

e) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym 

związanym z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii lub innych stanów wyjątkowych. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a i lit. e winno nastąpić w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b-d winno nastąpić w terminie 14 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych przypadków. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Klauzula salwatoryjna 

§7 

1. Strony postanawiają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienia umowy okazałyby się nieważne lub bezskuteczne, 

nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia umowy.  

2. Zastrzeżenie zawarte w ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z okoliczności będzie wynikało, iż bez postanowień 

dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością umowa ta nie zostałaby zawarta.  

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 powyżej, strony będą zobowiązane zawrzeć aneks do umowy, w 

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu 

postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. 

4. W przypadku o którym mowa w ust. 2 powyżej, strony będą zobowiązane zawrzeć nową umowę, w której 

sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu 

postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. 

5. W przypadku zmiany regulacji prawnych znajdujących obligatoryjne zastosowanie do umowy, strony 

zmodyfikują jej postanowienia poprzez sporządzenie aneksu do umowy. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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7. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  

8. Tytuły kolejnych paragrafów umowy zamieszczone zostały w umowie wyłącznie dla celów porządkowych, a 

ich treść nie rzutuje w jakikolwiek sposób na całokształt jej postanowień. 

 

Postanowienia końcowe 

§8 

1. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia stron, dokonywane będą na piśmie i będą uznawane 

za doręczone jeżeli zostaną doręczone osobiście, pocztą kurierską, listem poleconym do odpowiedniej Strony na 

podane adresy wskazane w nagłówku umowy. 

2. W okresie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu, a przed dokonaniem 

całkowitego skwitowania umowy, Strony są obowiązane informować się nawzajem w formie e-mailowej o 

każdej zmianie siedziby, adresu do doręczeń, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej. Zmiana adresu nie 

stanowi zmiany umowy. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni wskazany 

przez Stronę adres korespondencyjny listem poleconymi, uważa się za doręczoną.  

3. W razie braku odbioru przez Stronę pisma wysłanego listem poleconym na aktualny adres (pomimo 

dwukrotnej awizacji), Strony wspólnie ustalają, że będzie on uznany za doręczony z upływem ostatniego dnia, w 

którym możliwy był odbiór tego pisma przez Stronę z właściwej placówki pocztowej.  

4. W przypadku niejasności co do treści umowy, jej przedmiotu i obowiązków stron, należy je precyzować w 

oparciu o załączniki i dokumentację. 

5. Sprawy sporne mogące wystąpić na tle wykonywania umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a 

dwa Zamawiający. 

                                                   

 

Zamawiający:                                                                   Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz pojazdów oraz upoważnionych pracowników 
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