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ZP.271.9.2018                     Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
UMOWA 

Nr ZP.272. ….. 201… 

 

 zawarta w dniu ………………201… r. w Mełgwi pomiędzy:  

Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Mełgiew Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą przy ul. Partyzancka 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod Nr KRS 0000481059, wysokość kapitału 

zakładowego 473 300.00 zł, NIP 7123281537, REGON: 061611845 reprezentowanym 

przez: 

Prezesa Zarządu - Andrzeja Najdę, 
zwaną dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym, 

a 

……………………….z siedzibą w ............................................................................................. 
*
wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy  

w .......................... Wydział .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ..............................., NIP …………………, Regon ……………... 

*…………………………… legitymujący się dowodem osobistym seria ……..  Nr ………… 

PESEL:…………, będącym właścicielem firmy pn …………………………………………… 

wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: …………………………., Regon: ………………. 

reprezentowanym przez : 

1. ............................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą,  wspólnie zwanymi Stronami. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), w wyniku którego oferta 

Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, zawiera się umowę następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup oleju napędowego wg normy PN-EN 590 

przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mełgiew w roku 2019 

w ilości szacunkowej 26.000 litrów. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2) Pojazdy tankowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb i bieżącego zużycia 

na stacji paliw Wykonawcy w ……………………… . 

3) Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu nie 

wykorzystania przez Zamawiającego całej ilości podanej w §1 ust.1 i wartości brutto 

określonej w §3 ust.1 umowy. 

4) Wykonawca oświadcza, że olej napędowy, o którym mowa w ust.1, odpowiada 

odpowiednim specyfikacjom technicznym, przyjętym normom jakościowym oraz 

ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.427 ze zm.). 

 

§ 2 

1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. 
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2. Wykonawca jest obowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego  

o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na przerwy lub utrudnienia w realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii systemu 

obsługi stacji. 

§3 

1. Maksymalną wartość umowy ustala się na kwotę: 

Netto (bez podatku VAT) ………………………… zł, słownie: 

……………………………………………………………………………………..…… 

Podatek VAT …….% w wysokości ………………….zł, brutto (z podatkiem VAT) 

…………… zł, słownie: ………………………………………………………………. 

2. Rozliczenie odbywać się będzie według cen obowiązujących na stacji paliw 

Wykonawcy w dniu tankowania z uwzględnieniem stałych upustów od cen 

jednostkowych netto zaoferowanych przez Wykonawcę. 

3. Upusty wynoszą odpowiednio dla oleju napędowego: ………gr, 

4. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona wynikowo w oparciu  

o cenę z upustem określonym w ust. 3 oraz faktycznych ilości paliw z tym 

zastrzeżeniem, że wartość ta nie może przekroczyć kwoty określonej w ust 1. 

 

§4 

 

1. Podstawą do wystawiania faktury stanowić będą dowody wydania paliwa 

przygotowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego. Dowody 

muszą zawierać co najmniej informacje nt: miejsce tankowania, datę tankowania, 

rodzaj tankowanego pojazdu (sprzętu), nr rejestracyjny, rodzaj, ilość i cenę paliwa 

oraz podpis osoby tankującej. 

2. Faktury wstawiane będą w sposób następujący: 

Nabywca: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. 

Adres: ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew, NIP 712-328-15-37; 

Odbiorca/adres do korespondencji: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew 

Sp. z o.o.,  ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew; 

3. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest * (*niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku 

VAT. 

4. Strony ustalają okres rozliczeniowy: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 

16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Wykonawca będzie wystawiał 

faktury dla Zamawiającego w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego okresu 

rozliczeniowego. Termin płatności wynosi 30 dni od daty sprzedaży, przy czym za 

datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Płatności 

dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie podwykonawcy, iż 

otrzymał on wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanych prac (jeżeli dotyczy). 

6. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę  

w zapłacie faktury, liczone od dnia następnego, po którym zapłata miała być 

dokonana. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku nie dołączenia do faktury dokumentów wymienionych w ust.1 i ust.5 

lub błędów, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia. 

§5 

 

W celu dokumentowania tankowania paliw Wykonawca zobowiązuje się również do 

wpisywania każdorazowo tych czynności w kartach drogowych pojazdów Zamawiającego. 
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§6 

 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie / z udziałem 

Podwykonawców * (* niepotrzebne skreślić) w następującym zakresie: 

…………………………………………………… . 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo: w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia niniejszej umowy (jeżeli umowa o podwykonawstwo została zawarta 

przed terminem zawarcia niniejszej umowy) lub w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy o podwykonawstwo, pod rygorem zapłaty kar umownych. 

3. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym 

terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł za każdy 

dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo. Wykonawca 

będzie zobowiązany także do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary w wysokości 100 

zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

4. Termin zapłaty w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni. 

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom w przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom. 

6. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, uznane będzie brak przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą 

oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty. 

7. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio 

podwykonawcom zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 

konieczność zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje 

przynajmniej 2 razy lub, gdy suma wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio 

podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 10% wartości niniejszej umowy. 

9. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie również wobec dalszego 

podwykonawcy. 

§7 

 

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Zamawiającemu będą przysługiwać kary umowne: 

1) w wysokości 10% wartości umowy brutto, za odstąpienie od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze; 

2) za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji Wykonawcy z wyjątkiem awarii 

systemu obsługi stacji – w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za 

każdy dzień zwłoki; 

3) za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 6 niniejszej umowy, w wysokości 1 000,00 zł 

za każde zdarzenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie K.C. 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona 

występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notą 

księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 

5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy,  

w przypadku gdy ceny detaliczne obowiązujące na stacji paliw w dniu dokonywania 

sprzedaży będą wyższe od cen rynkowych. 

6. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w razie 

udokumentowanych przypadków sprzedaży paliw złej jakości, nieodpowiadających 

wymaganym normom. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia pojazdu Zamawiającego 

spowodowane zatankowaniem paliwa nie spełniającego wymogów przewidzianych  

w umowie, w tym za wszystkie koszty towarzyszące naprawie pojazdu. 

§8 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w przypadku wystąpienia okoliczności : 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości, 

2) zmiany w wykazie pojazdów i sprzętu zamawiającego uprawnionych do tankowania, 

wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 

3) inne zmiany, które nie mają wpływu na zmianę wartości umowy brutto, konieczne  

i uzasadnione. 

2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnego 

aneksu. 

§ 9 

 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986). 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, natomiast dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Załączniki: 

1. Wykaz pojazdów i sprzętu – załącznik nr 1. 

2. Kopia oferty wykonawcy z dnia ……… – załącznik nr 2. 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3. 

 

 

 

…………………………………………… …….…………………………….. 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca 

………………………………………. Kontrasygnata Głównego Księgowego 


