
UMOWA  NA  DOSTAWĘ  PALIW  PŁYNNYCH -PROJEKT

W dniu ......................, w Staszowie pomiędzy Gminą Staszów mającą swoją siedzibę w Staszowie przy ulicy
Opatowskiej  31,  NIP  866-160-87-31,  REGON  830409749,  zwaną  dalej  w  umowie  „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez :
1............................................................................................
.
przy kontrasygnacie:
2............................................................................................ 

a .................................................................... mającym swą siedzibę .........................................., zwanym dalej
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. .........................................................................................
2. .....................................................................................…

w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  Wykonawcy,  przy  uwzględnieniu  zapisów
Regulaminu Zamówień  Publicznych Urzędu  Miasta  i  Gminy  Staszów,  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do
Zarządzenia Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.02.2021 r., zważywszy na art. 2 ust. 1
pkt 1) w związku z art. 30 ust.4   ustawy z dnia 16 sierpnia 2022 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710.)została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1 
1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  przedmiot umowy   polegający na dostawie
paliw  ciekłych  do  samochodów  służbowych  oraz  sprzętu  należącego  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy
w Staszowie oraz do pojazdów OSP z terenu Gminy Staszów.
2.Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 obejmuje  sprzedaż  paliw ciekłych tj.: 
a/ etyliny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej  1000 litrów
b/ oleju napędowego ON w ilości szacunkowej  3000   litrów, 
na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust.4.
3. Szczegółowy zakres  przedmiotu umowy określa Zaproszenie do składania ofert oraz oferta Wykonawcy.
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył/udostępnił Wykonawcy zaproszenie do składania ofert
zawierające m.in.  istotne dla  Zamawiającego postanowienia  i  zobowiązania  Wykonawcy oraz że  są  one
wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
4. Podane w ust. 2 ilości paliw są wielkościami szacunkowymi jakie zamierza kupić Zamawiający, w okresie
obowiązywania  umowy.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zwiększenia  lub  ograniczenia  przedmiotu
umowy  w  zakresie  ilościowym  w  zależności  od  bieżących  potrzeb  Zamawiającego.  W  związku
z  ograniczeniem  przez  Zamawiającego  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  gwarantuje  zakup  paliwa  na
poziomie co najmniej 50% kwoty łącznego wynagrodzenia , określonego w §4 ust.3. 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  ……………….. do dnia 31.12.2022 roku.

§3 
1.Sprzedaż paliwa realizowana będzie na  stacji Wykonawcy w systemie bezgotówkowym, we wszystkie dni
tygodnia  w  formie  polegającej  na  tankowaniu  pojazdów  służbowych  oraz   sprzętu   Zamawiającego
stosownie do jego potrzeb w zakresie prowadzonej przez niego działalności.
2. Osoba dokonująca realizacji przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego,  otrzyma każdorazowo pisemne
potwierdzenie  sprzedaży paliwa  w formie  pokwitowania. Wykaz samochodów oraz imienny wykaz osób
uprawnionych do  realizacji przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego stanowi załącznik nr  2  do umowy.

§ 4 
1.  Wykonawcy  przysługiwać  będzie  wynagrodzenie  ustalone  w oparciu  o  faktyczne  ilości  sprzedanego
paliwa po cenie sprzedaży paliwa, o której mowa w ust.2, z zastrzeżeniem ust.3.
2.Ceną  sprzedaży  paliwa  będzie  cena  jednostkowa  brutto  1  litra  paliwa  obowiązująca  na  stacji  paliw
Wykonawcy – na dystrybutorze- w chwili  sprzedaży (tankowania)  danego rodzaju paliwa pomniejszona
o stały rabat, o którym mowa w ust.4.



3.Ogółem łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania, nie
może przekroczyć kwoty 38400,00 zł brutto (słownie złotych : trzydzieści osiem tysięcy czterysta 00/100.)
Zamawiający stosownie do postanowień §1 ust.4  gwarantuje zakup paliwa na poziomie co najmniej 50 %
kwoty łącznego wynagrodzenia dlatego zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełnej wysokości
wskazanej w zdaniu pierwszym kwoty, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu rościł wobec
Zamawiającego żadnych roszczeń . 
4.  Wykonawca  oświadcza,  iż  przez  cały  okres  realizacji  umowy  udziela  Zamawiającemu  rabatu,  który
wynosi :
a/ etylina bezołowiowa PB 95 -  ..... %,
b/ olej napędowy  ON -  ..... %
5.Wynagrodzenie płatne będzie w okresach rozliczeniowych na podstawie prawidłowo wystawianych przez
Wykonawcę  faktur  za  okres  rozliczeniowy,  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia  Zamawiającemu
prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  za  dany  okres  rozliczeniowy,  na  wskazany  rachunek  bankowy
Wykonawcy w banku ……………………………. nr rachunku ..……………………………......….
6. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za okres rozliczeniowy -1 miesiąca -obejmującą  należności za
bezgotówkową sprzedaż dokonaną w tym okresie na rzecz Zamawiającego.
7. Prawidłowo wystawiana faktura powinna  zawierać m.in. informację o:
a) dacie i miejscu sprzedaży, rodzaju, ilości i wartości każdej sprzedaży paliwa z wyszczególnieniem numeru
rejestracyjnego samochodu lub nazwy sprzętu, do którego pobierane jest paliwo,
b) powszechnie stosowanej cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej obowiązującej w dniu sprzedaży.
8. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności (split payment).

 9.  Wykonawca  oświadcza,  że  rachunek  bankowy wskazany  w ust.5 niniejszego  paragrafu   należy  do
Wykonawcy i  został  dla  niego utworzony-oddzielnie  wydzielony rachunek VAT na   cele   prowadzonej
działalności gospodarczej. 
10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5 
1.  Wykonawca  oświadcza,  że  dostarczane  Zamawiającemu  paliwo  będzie  zgodne  z  obowiązującymi
wymaganiami i normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015
roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U z 2015 roku, poz.1680)
2. Wykonawca oświadcza,  że  jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia i kwalifikacje do pełnej
realizacji przedmiotu umowy, w tym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu
paliwami płynnymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (tj. Dz.U.
2022 poz. 1385 ze zm.).
3. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli
jakości paliwa, potwierdzającego, że dostarczane paliwa odpowiadają co do jakości określonym normom i
parametrom w terminie do 7 dni od zgłoszenia żądania. 
4.  Zamawiający  ma  prawo  żądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  analizy  laboratoryjnej  składu
dostarczanego paliwa. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi takiej analizy w terminie,  o którym mowa w ust.3
Zamawiający dokona takiej analizy we własnym zakresie obciążając kosztami analizy Wykonawcę. 
5. Jeżeli wynik analizy laboratoryjnej będzie niezgodny z parametrami i normami,  o których mowa w ust.1
Zamawiający będzie miał prawo odmówić zapłaty za zakwestionowaną sprzedaż paliwa a nawet odstąpić od
umowy z winy Wykonawcy.
6.W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający sporządzi w ciągu 5 dni od daty sprzedaży
paliwa, pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoznania reklamacji w terminie 7 dni
licząc  od  daty  jej  doręczenia.  Brak  rozpoznania  reklamacji  we  wskazanym  terminie  oznacza  jej
uwzględnienie przez Wykonawcę.  
7.Załatwienie reklamacji będzie oznaczać wymianę wadliwego paliwa na paliwo wolne od wad, na koszt
Wykonawcy w terminie 3 dni od  dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę. 
8.  W  sytuacji  gdy  sprzedane  paliwo  było  niezgodne  z  parametrami  i  normami  określonymi  w  ust.1
Wykonawca na własny koszt dokona naprawy samochodów lub uszkodzonego  sprzętu  w terminie 30 dni od
dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania oraz pokryje wszelkie  straty i szkody poniesione z tego tytułu
przez Zamawiającego.
9. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust.7 , Zamawiający może dokonać napraw
uszkodzeń we własnym zakresie, a kosztami z tego wynikającymi obciążyć Wykonawcę na co Wykonawca
wyraża zgodę.



10.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów, o których mowa w ust.4 i  ust.8 z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 6 
1.  Wykonawca nie może  powierzyć wykonywania niniejszej umowy osobom trzecim (podwykonawcom )
stosownie do złożonej oferty z dnia ……….. 2022 roku
2.  Strony  postanawiają,  że  ewentualny  przelew  wierzytelności,  przekaz,  sprzedaż  oraz  zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub
udział w niej na osoby trzecie wymaga zgody Zamawiającego.

§ 7 
1.Oprócz  przypadków  wymienionych w  ustawie  kodeks  cywilny,   Zamawiającemu  przysługuje  prawo
odstąpienia od umowy  w razie :
a) nie przystąpienia do realizacji umowy w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia 
b) trzykrotnej analizy paliwa potwierdzającej wadliwość paliwa,
c)utraty uprawnień Wykonawcy do realizacji umowy,
d) zaniechania realizacji umowy w pełnym zakresie i nie realizowania jej dłużej niż 3 dni,
e)  zamknięcia  lub  likwidacji  stacji  paliw  Wykonawcy  na  terenie  miejscowości  stanowiącej  siedzibę
Zamawiającego;
f) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
g) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży              w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2.Odstąpienie  od  umowy,  powinno  nastąpić  w terminie  7  dni  od  wystąpienia  okoliczności  stanowiącej
podstawę odstąpienia.  Odstąpienie powinno nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3.W przypadkach odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego
z tytułu faktycznego wykonania części umowy za okres rozliczeniowy w którym odstąpienie nastąpiło.

§ 8
1.  W razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  strony  zobowiązują  się  zapłacić  kary
umowne w następujących  przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 3 umowy;
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 3 umowy;
c) w przypadku sprzedaży wadliwego paliwa w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa
§ 4 ust. 3 umowy, za każdy stwierdzony przypadek
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a))  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn   nie  leżących  po  stronie
Wykonawcy   w  wysokości  10%  kwoty  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  §  4  ust.  3  umowy
z wyłączeniem sytuacji określonej w §7 ust.1 lit.g  umowy.
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 3 umowy 
2.  Łączna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 4 ust. 3 umowy.
3.  Łączna  wysokość  kar  umownych  obciążających  Zamawiającego  nie  może  przekroczyć  10%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 3 umowy.
4.  Każda  ze  stron  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  kodeksu  cywilnego
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
5.  Prawa  do  wynagrodzenia  nie  może  być  przenoszone  na  rzecz  osób  trzecich  bez  uprzedniej  zgody
Zamawiającego.
6. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.



§ 9
1.  Wykonawca  jest  zobowiązany w toku realizacji  umowy posiadać  dokument  potwierdzający  zawarcie
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykonawca  obowiązany  jest  do  przedłożenia  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  powyższego
ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.
2.  Ubezpieczeniem  powinna  być  objęta  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  szkód  powstałych
w związku z realizowaną umową.

§ 10 
1.Wszystkie  zmiany  niniejszej  umowy,  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  z
zastrzeżeniem ust.2. 
2. Zmiany treści załącznika nr 2 – Wykazu samochodów oraz imiennego wykazu kierowców uprawnionych
do zakupu bezgotówkowego paliwa nie wymagają zmiany umowy. Dla skutecznego wprowadzenia zmian w
załączniku nr 2 wystarczającym jest pisemne poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 11 
W przypadku  wystąpienia  konieczności  powierzenia  Wykonawcy  danych  osobowych,  Zamawiający,  na
podstawie  w  art.  28 ust. 1 i 3  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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;  Dz.  U.  UE.  L.  2016,  poz.  119.1),  zwanego  w  dalszej  części  Umowy  jako:
„Rozporządzenie”., odrębną umową powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do realizacji niniejszej umowy .

§ 12 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy jest .………..
3. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy jest …………..
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie, Sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5.  Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  egz.  dla  Zamawiającego,  1  egz.  dla
Wykonawcy.

§ 15 
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik:
1. KRS/CEDIG Wykonawcy – załącznik nr 1
3. Wykaz samochodów i osób uprawnionych do bezgotówkowego tankowania – załącznik nr 2;

ZAMAWIAJĄCY :                               WYKONAWCA:                                       
…………………….………………                                           ….........................………………..


