
(PROJEKT)  

UMOWA DOP.363.20.2022 

 

 W dniu ………………………… r. w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz - Zakładem Usług Komunalnych 

w Rawiczu ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz zwanym dalej w  tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Pana Łukasza Pruskiego - Dyrektora Zakładu 

przy kontrasygnacie Pani Anny Jankowiak – Głównego Księgowego, 

 

a  

……………………………………………..reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………….. 

 

W rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§  1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji sukcesywną  dostawę paliw do pojazdów i sprzętu 

wymienionych w załączniku do umowy 1 na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

będącej załącznikiem do umowy. 

 

§  2 

 

1. Dostawa  odbywać się będzie we wszystkie dni miesiąca. Wykonawca zapewni  na okres trwania umowy 

następujące ilości produktów: 

 

1) Benzyna Pb  95                  w ilości      800 litrów 

2) Olej napędowy                   w ilości  10 000 litrów 

 

2. Zamawiający   zastrzega  sobie,  w  ramach  wartości  umowy,  możliwość  dokonywania  zmian  ilościowych  

w przedstawionym wyżej asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb. 

3. Dostawa będzie realizowana w promieniu 5 km od siedziby Zamawiającego  

 

 

§ 3 

 

1.  Rozliczenie za wydane Zamawiającemu paliwa płynne dokonywane będzie po aktualnych  w dniu zakupu cenach 

obowiązujących  na danej stacji paliw Wykonawcy z uwzględnieniem opustu naliczanego od ceny brutto danego 

paliwa. 

Wykonawca  na czas trwania umowy stosuje opust w wysokości: 

1)  1 litr do zakupionego oleju napędowego – upust…………… zł  

2) 1 litr do zakupionej benzyny Pb-95 – upust ………………. zł  

 

2. Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej w dniu dokonania transakcji wysokości. 

 

3. Zamówienie będzie realizowane do kwoty: ……………………… zł netto, + …... % VAT, tj. ………….. zł brutto 

(słownie: 00/100). 

4. Postanowienia ust. 1 uwzględniają zmianę cen, kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

5. Wartość zamówienia do kwoty …………. z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu dostawy do 50% wartości łącznej podanej  

w zamówieniu podstawowym. 

7. Rozszerzenie, o którym wyżej mowa może dotyczyć: 

- zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia  

Zamawiający wskazuje następujące okoliczności uprawniające go do skorzystania z opcji: 

- uzyskanie oszczędności w ramach prowadzonego postępowania 

- otrzymanie dodatkowych środków finansowych na realizację niniejszego zamówienia. 

Do rozliczenia zamówienia w ramach opcji będą stosowane ceny jednostkowe wynikające z kalkulacji zawartej 

w ofercie wykonawcy do zamówienia podstawowego, lub w przypadku braku cen, będą stosowane ceny 

jednostkowe po przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą. 

 



§ 4 

 

Wykonawca gwarantuje   wysoką jakość sprzedawanych paliw spełniających wymagania 

określone w obowiązujących przepisach.  Każdorazowo zakupiony produkt powinien posiadać świadectwo jakości 

zgodnie z obowiązującymi normami  i winien  być udostępniany na żądanie Zamawiającego. 

 

 

§ 5 

 

Brak zakupu deklarowanych ilości określonych w § 2  nie może stanowić podstawy do żądania roszczeń 

odszkodowawczych z tego tytułu. 

 

§ 6 

 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz pojazdów, które będą zaopatrywane na stacji paliw  oraz wykaz osób 

uprawnionych do odbioru przedmiotu umowy. Powyższy wykaz  będzie stanowił załącznik do podpisanej umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści wykazu w trakcie obowiązywania umowy. 

 

§ 7 

 

Każdorazowe wydanie produktów potwierdzane będzie wydrukiem z terminala zawierającym następujące dane: 

numer transakcji bezgotówkowej, datę, miejsce, wartość i ilość zakupionych produktów lub usług.  . 

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie będzie się odbywało fakturami wystawianymi po zakończeniu danego okresu 

rozliczeniowego za ilość zakupionego paliwa i innych produktów w danym okresie. Za datę sprzedaży uznaje się 

ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

2. Zamawiający zapłaci należność za pobrane paliwo w terminie do ……………dni od dnia wystawienia faktury 

wraz z  materiałami rozliczeniowymi. 

3. Podstawą do zapłaty będą faktury wraz z materiałami rozliczeniowymi tj. zestawieniami wydanego paliwa   

i produktów  w okresie rozliczeniowym. 

4. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01–go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.  

5.Zestawienie winno zawierać co najmniej następujące dane : 

1) data zakupu, 

2) ilość i rodzaj paliwa / rodzaj produktu, 

3) numer rejestracyjny pojazdu 

4) cena paliwa w dniu zakupu stosowana przez Wykonawcę  / cena produktu 

5) wartość paliwa w dniu  zakupu po zastosowaniu opustu 

5. Fakturę należy wystawić na  

Nabywca                                                                        Odbiorca:                                                

Gmina Rawicz                                                               Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu         

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21                                        ul. Winiary 4b 

63-900 Rawicz                                                              63-900 Rawicz  

NIP: 699-187-10-57 

§ 9 

 

1. Termin realizacji umowy od dnia  01.01.2023 r. do dnia  31.12.2023r. 

2. Umowa   ulega   rozwiązaniu   w   terminie   wcześniejszym   niż   określono   w   ust.   1   w   przypadku 

zrealizowania zamówienia do kwoty wynikającej ze złożonej oferty, z zastrzeżeniem zapisów par. 3 ust. 6. 

3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze i kary umowne w przypadku wcześniejszego 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego  z przyczyn  określonych w  § 10. 

 

§ 10 

 

Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

1. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

    Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 



1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron , z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  

1000,00 zł 

2) za brak udostępnienia czynnej stacji paliw – 50 zł za każdy dzień, za wyjątkiem awarii systemu obsługi na stacji 

paliw, czasowej modernizacji stacji paliw, zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy (np. brak prądu), 

dostawy paliwa na stację. 

 Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

2. W  przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,  z przyczyn leżących po stronie 

Zmawiającego 1000,00 zł,  

W przypadkach określonych w § 11 ust. 2 pkt 1niniejszej umowy, kar umownych Zamawiającemu  nie nalicza się. 

3) Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 14 dni od 

daty doręczenia żądania zapłaty tych kar. 

4) W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego tytułu, z 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3. 

5) Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania dodatkowego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

6) Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej 

 wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową ( obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych którą mogą dochodzić strony wynosi 20%. 

 

 

§ 11 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści 

tytułu XV księgi III Kodeksu cywilnego. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

szczególności: 

1) w razie zaistnienia  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, 

2) zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość, nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub likwidacja 

działalności, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania  

Zamawiającego złożonego na piśmie ( zamknięcie stacji paliw określonych w § 2). 

5) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

6) Paliwa dostarcza się złej jakości i niezgodnie z § 4, co zostanie potwierdzone przez akredytowane laboratorium 

wybrane przez Zamawiającego; koszty badania ponosi Wykonawca, gdy jakość paliwa nie mieści się w 

obowiązujących normach lub Zamawiający, gdy jakość paliwa jest zgodna z obowiązującymi normami. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1  miesiąca 

od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw  lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny 

podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia  wiadomości o 

zaistnieniu  przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw  w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, nie leżących  po stronie Wykonawcy zobowiązany jest 

do : 

a)   dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia. 

§ 12 

 

1.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2.   Zamawiający  dopuszcza  – jeżeli  uzna  za  uzasadnione  -  możliwość  zmiany  ustaleń  zawartej  umowy  w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy o których mowa w art.455 ustawy PZP w następujących przypadkach : 



1) potrzeby zastosowania dostaw paliw zamiennych (zmiana ilości szacunkowej zamawianych paliw)  do wysokości 

ceny brutto zawartej w ofercie, 

2) odstąpienia  od  realizacji  części  dostaw  i  związanej  z  tym  zmiany  wynagrodzenia   na   wniosek 

Zamawiającego, 

3) zmiany  wykazu pojazdów i osób uprawnionych do tankowania zawartych w załączniku do umowy 

4) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy, 

5) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, 

6) zmiana zasad rozliczeń w sposób usprawniający obsługę zamówienia, 

7) warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 

8) zmiana lokalizacji stacji paliw, pod warunkiem ich usytuowania w promieniu 5 km od siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany 

ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. 

 

§ 13 

 

Strony  mają  obowiązek  wzajemnego  informowania  o  wszelkich  zmianach  statusu  prawnego  swojej  firmy,  a 

także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

 

§ 14 

 

Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku 

przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego - Gminy 

Rawicz - wyrażonej w formie zawartej umowy. 

§ 15 

 

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń  wskazane niżej: 

1) Zamawiającego -   ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz, 

2) Wykonawcy   - ul. …………… 63-900 Rawicz. 

2. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do poinformowania o takiej 

zmianie, w formie pisemnej  pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka korespondencja 

wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 17 

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 

osobowych swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w Umowie 

jako osoby do kontaktu ( tzw. dane kontaktowe) oraz osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. 

Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi.  

2 Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ( 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań związanych z realizacją zawartej Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem 

Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni 

stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 

10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora danych, w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

30 ( trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób 

fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji 

niniejszej umowy – bez względu na podstawę prawną tej współpracy – których dane osobowe udostępnione zostały 

Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym 



mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej 

stanowiącej Załącznik nr 3.1 do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. 

§18 

 

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych ( Dz. U. z 2022r. poz. 893 ze zm.), Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

§ 19 

 

Strony oświadczają, że osoby podpisujące  niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji  

i podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 20 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze 

względu na siedzibę zamawiającego ( miejsce wykonania umowy). 

 

 

§ 21 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach 

procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 22 

 

1. Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                WYKONAWCA                                                     

                                                                 

             

 



 

Załącznik nr 1   
 
 

lp. 
marka  

pojazdu 

nr rejestracyjny 

pojazdu 
osoba upoważniona nr dowodu osobistego 

1. URSUS 2812 PRA U977   

2. KIA K2500 PRA 21JJ   

3. KIA K2500 PRA 88SX   

4. KIA K2500 PRA 21MH   

5. ISEKI TG210 -   

6. 
KOSIARKI I INNY 

SPRZĘT 
-   

7. FORD TRANSIT  PRA 12TK   

8. 
ZAMIATARKA 

HAKO  
   

9.  FORD TRANSIT PRA 50S7   

10. JOHN DEERE PRA 40T9    

11. Agregat mały DGM    

12. 
ZAMIATARKA 

SCHMIDT 
   

13. PEUGEOT BOXER  PRA 05012    

 

 

Osoba odpowiedzialna za  przedmiot umowy: 

 

Zamawiający:  .......................................... tel. ...................... 

 

Wykonawca: …………………………….tel. …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


