
 1 

PROJEKT 

UMOWA RB.2601.1.2020  

 

zawarta w dniu _________2020 r. pomiędzy :  

Gminą Wolbórz z siedzibą w Wolborzu, Plac Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz, NIP: 771-26-57-

616  REGON: 590647859 

reprezentowanym przez Burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa 

zwanym dalej Zamawiającym  
 

a 

___________________________________________________________________________

reprezentowanym przez: 

___________________________________ 
 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1.Przedmiot umowy i czas trwania umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup paliw płynnych: benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju 

napędowego ON dla pojazdów i sprzętu będących we władaniu Gminy Wolbórz w 2020 r. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie tankowania paliw do 

zbiorników pojazdów eksploatowanych oraz kanistrów przez Zamawiającego w stacji 

paliw Wykonawcy, znajdującej się w ___________________. 

3. Przyjęta dla potrzeb niniejszej umowy ilość planowanego do zakupu paliwa wynosi: 

a. Benzyna bezołowiowa w ilości  3300 litrów. 

b. Olej napędowy  w ilości do 8500 litrów. 

4. Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

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

ciekłych oraz aktualne normy: PN-EN 228 (dla benzyny bezołowiowej 95). PN-EN 590 

(dla oleju napędowego). 

W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania Umowy, 

Wykonawca dostosuje jakość paliw do nowych norm. 

5. Umowę zawiera się na okres od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

§ 2. Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do tankowania własnych pojazdów i sprzętu na stacjach 

paliw Wykonawcy. 

2. Zamawiający przedstawi Wykonawcy przy zawarciu niniejszej umowy listę pojazdów 

Zamawiającego wraz ze wskazaniem ich numerów rejestracyjnych oraz osób 

uprawnionych z ramienia Zamawiającego do pobierania paliwa na stacjach paliw 

Wykonawcy. 
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§ 3. Zobowiązania Wykonawcy 

1. Każda ze stacji paliw Wykonawcy spełniać będzie wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.11.2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz.1853 ze zm.) 

2. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego dostosowania stacji paliw oraz 

paliwa do nowych norm, tak aby pierwsze tankowanie następujące po zmianie norm 

jakościowych obejmowało już paliwo zgodne z tymi normami lub odbywało się na stacji 

paliw zgodnej z tymi normami. 

3. Wykonawca, przez cały okres trwania umowy posiadać będzie koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie 

stosownych przepisów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego i w terminie 

przez niego wskazanym badania jakościowe paliwa wraz z potwierdzeniem, że produkty 

odpowiadają określonym normom jakościowym, jak również wszelkie inne dokumenty 

wymagane przepisami prawa dla prowadzenia tego rodzaju stacji paliw. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu tankowania paliw do 

pojazdów w każdym dniu roboczym w godzinach: od 7:00 do godz. 15.00 

6. Tankowanie paliw dla Zamawiającego odbywać się będzie w stacji paliw Wykonawcy.  

7. Zakup paliwa do samochodów i sprzętu Zamawiającego będzie realizowany sukcesywnie 

zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena brutto całości zamówienia dla ilości określonej w § 1 ust. 3 wynikająca z oferty 

Wykonawcy z uwzględnieniem upustu:_____________ zł (słownie: 

______________________________ złotych). 

2. Cena jednostkowa brutto Pb95 całości zamówienia dla ilości określonej w § 1 ust. 3 

wynikająca z oferty Wykonawcy z uwzględnieniem upustu:_____________ zł (słownie: 

______________________________ złotych). 

3. Cena jednostkowa brutto ON zamówienia dla ilości określonej w § 1 ust. 3 wynikająca z 

oferty Wykonawcy z uwzględnieniem upustu:_____________ zł (słownie: 

______________________________ złotych). 

4. Rozliczenie poszczególnych dostaw odbywać się będzie po cenach powszechnie 

obowiązujących w momencie sprzedaży w danej stacji paliw Wykonawcy,  

z uwzględnieniem upustu. 

5. Wykonawca udziela każdorazowo upustu w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w czasie trwania umowy od cen brutto dla: 

a. benzyna bezołowiowa  .-_____ zł/ 1 litr 

b. olej napędowy                 _____ zł /1 litr 

6. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z 

tytułu niewykorzystania lub przekroczenia kwoty wskazanej w ust.3 lub ilości określonej 

w §1 ust.3. 
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7. Ceny paliw w okresie trwania umowy mogą ulec zmianom, z zastrzeżeniem że do nowych 

cen paliw należy zastosować upust o którym mowa w ust. 5  w przypadku: 

a. zmian przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego. 

b. zmiany obowiązujących cen paliw na stacji paliw na której będą tankować się pojazdy 

Zamawiającego. 

8. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw dokonywana będzie przez Zamawiającego w 

formie przelewu w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur w oparciu o ilość i cenę 

zakupionego paliwa, podaną na fakturach na wskazany przez Wykonawcę firmowy 

rachunek bankowy, do którego bank prowadzi rachunek VAT (subkonto). Faktury należy 

wystawić za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz od 15 dnia do końca każdego 

miesiąca. 

§ 5.Zmiana umowy i jej warunki 

1. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku gdy: 

a. Stacja paliw, na której Zamawiający będzie tankował samochody ulegnie likwidacji 

b. Wykonawca trwale zaprzestał wykonywać umowę, przy czym przez trwałe 

zaprzestanie wykonywania umowy strony rozumieją co najmniej 5 krotną odmowę 

zatankowania pojazdu Zamawiającego w czasie trwania umowy. Brak dostępności 

stacji paliw w godzinach ustalonych umową traktowany będzie jak odmowa 

zatankowania pojazdu. 

c. Wykonawca utraci wymagane przepisami prawa koncesję lub pozwolenia na obrót 

paliwami. 

4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy za miesięcznym okresem 

wypowiedzenia przed zakończeniem jej realizacji i w takim przypadku Wykonawca nie 

będzie uprawniony do wynagrodzenia za nie zrealizowaną część umowy.  

5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na wzroście lub obniżeniu 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług lub 

podatku akcyzowego. Zmiana wprowadzona zostanie na wniosek Wykonawcy w drodze 

pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku naruszania postanowień niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w §7 

umowy. 
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§ 6. Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych według 

następujących reguł: 

a. Za dostarczenie paliwa, którego parametry jakościowe nie odpowiadają wymaganiom 

wskazanym w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 400,00 zł za każdy taki przypadek, 

b. Za brak dostępności paliwa w dniach i godzinach przewidzianych niniejszą umową 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400,00 zł za każdy 

taki przypadek. 

c. Za nie przedstawienie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego badań 

jakościowych, potwierdzenia lub dokumentów, o których mowa w §3 ust. 5 niniejszej 

umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia. 

d. Za nie przystosowanie paliwa w przypadku zmiany norm jakości, o których mowa w 

§1 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł 

e. Za zaprzestanie wykonywania umowy mające charakter odmowy tankowania 

pojazdów lub sprzętu Zamawiającego w liczbie nie więcej niż 5 przypadków  

w okresie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

5 000,00 zł za każdy przypadek. 

f. Za trwałe zaprzestanie wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto całości zamówienia. 

§ 7.Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe np. 

umowy, faktury, wezwania do zapłaty przesyłką pocztową. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za utracone tą drogą dane osobowe. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

kodeksu cywilnego, przepisy powołane w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany w umowie lub jej załącznikach muszą być dokonane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

5. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do 

korespondencji wskazanego w niniejszej umowie pod rygorem uznania korespondencji 

kierowanej na dotychczasowy adres za doręczoną prawidłowo. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 


