
      

 1 

 
UMOWA Nr ………….. 

zawarta w dniu ……….. w Przywidzu 
pomiędzy: 

 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną 
przez: Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 
 
oraz 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej "Wykonawcą" 
 

 
§1. 

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym o oznaczeniu numer 

GK.D.271.12.2017 

2. Przedmiot umowy dotyczy: dostawy paliwa takiego jak olej napędowy, benzyna bezołowiowa 

PB 95 i 98 dla Gminy Przywidz. Olej napędowy w ilości do – 20150 litrów, benzyna bezołowiowa Pb 

95 w ilości – 1550 litrów benzyna bezołowiowa Pb 98 w ilości – 80 litrów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi  
w zapytaniu ofertowym, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami  
z Zamawiającym. 
4. Zamawiający zastrzega sobie zmianę podanych ilości szacunkowych na poziomie +/- 30%. 

 
§2. 

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2018r. do 31.12.2018r. lub 
wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

 
§3. 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się stawki zgodne z informacją zawartą na tablicy 
cenowej wykonawcy w danym dniu tankowania ( do umowy wpisujemy ceny z dnia zawarcia umowy)  
- 1 litr oleju napędowego brutto ……… 
- 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 brutto ………. 
- 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 98 brutto ……….. 
- przyznany rabat od cen obowiązujących w dniu tankowania…… 
2. Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu zamówienia do kwoty:……………….. 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim w całości ani 
w jakiejkolwiek części. 
 

§4. 
1. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego dokonywać będą tankowań bezpośrednio u Wykonawcy 
na jego stacji paliw. Ilość pobranych litrów każdorazowo potwierdzana będzie na zestawieniu 
zbiorczym przez dwóch upoważnionych pracowników Zamawiającego.   
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca nie może w żaden sposób ograniczyć dostępu do 
tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego. 
3. Każdorazowe tankowanie będzie odbywało się po cenach, jakie obowiązują w danym dniu na stacji 
Wykonawcy pomniejszone o zaoferowany rabat na każdym litrze. 

 
§5. 

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia, określana będzie na koniec 
miesiąca, na podstawie potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego zestawienia zbiorczego 
przypisanego do konkretnego pojazdu lub na osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 
2.Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, 
wskazany na fakturze VAT. 
3.Faktury będą płatne w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 
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Zamawiającego. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
4.Wykonawca wystawia należne faktury na:  

Nabywca:                                                            

Gmina Przywidz      

ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz       

NIP 591-12-92-435       

Odbiorca:   

Urząd Gminy Przywidz 

ul. Gdańska 7, 83 – 047 Przywidz. 

§6. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%, kwoty określonej w §3 ust. 2 umowy. 
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wysokości 10%, kwoty określonej w §3 
ust. 2 umowy, za odstąpienie Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy, z wyłączeniem 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
- istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 
- dostawy paliwa niespełniającego powszechnie obowiązujących norm jakościowych,  
- bezpodstawnej odmowy zatankowania pojazdu Zamawiającego,  
- przerwy w dostępności do możliwości tankowania trwającej dłużej niż 36 godzin.  
5. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w 
zakresie płatności. 
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno nastąpić w 
terminie do 30 od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających. Strona odstępująca od 
umowy powinna podać uzasadnienie swojej decyzji. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający zastosuje wszystkie kary i odszkodowania z tytułu 
poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1.  

 
§7. 

1. Zamawiający przewiduje następujące warunki dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 
a) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 
b) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują 
przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). 
2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 
1 i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 

§8. 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany  
w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
WYKONAWCA                               ZAMAWIAJĄCY 


