
1 
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

UMOWA Nr …………..  

zawarta w dniu ………..   r. w Zawierciu, pomiędzy   

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółką z o.o. w Zawierciu 42-400 Zawiercie  

ul. Krzywa 3     tel. 32 4941400 

wpisanym do KRS  nr 0000621821 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział 

Gospodarczy,  wysokość kapitału zakładowego 548 000,00 zł   NIP 6492305351  

reprezentowanym przez: 

Kamil Laber    –   Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

…………………………………………………………………………………………………………. 

NIP:  ………………….         REGON: ……………………….. 

zwanym w dalszej części  „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r.  poz. 1986) oraz na podstawie przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie 

pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Spółka z o.o. w Zawierciu”. 

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w       

przewidzianym okresie realizacji zamówienia  wynosi odpowiednio: 

a) benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości  - do 7 000 litów 

b) olej napędowy w ilości  – do 48 000 litrów. 

3. Ilości paliwa określone w ust. 3 są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie o +/- 20%.. 

4. Zakup odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy we wszystkie dni każdego 

miesiąca 24 godziny na dobę na stacji paliw wskazanej przez Wykonawcy na terenie 

miasta Zawiercie na zasadzie detalicznego, bezgotówkowego tankowania pojazdów i 

sprzętu silnikowego lub do kanistrów - na podstawie indywidualnego upoważnienia 

5. Zakup odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy we wszystkie dni każdego 

miesiąca 24 godziny na dobę na stacji paliw wskazanej przez Wykonawcy na terenie 

miasta Zawiercie na zasadzie detalicznego, bezgotówkowego tankowania pojazdów i 

sprzętu silnikowego Zamawiającego (wykaz zawiera załącznik nr 1 do umowy),  lub do 

karnistrów - na podstawie indywidualnego upoważnienia (wykaz osób upoważnionych 

stanowi załącznik nr 2 do umowy). 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do : 

a) sprzedaży paliw płynnych spełniających wymagania określone w rozporządzeniu 

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

dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), 
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b) wystawiania faktur zbiorczych dwa razy w miesiącu za okresy rozliczeniowe:   

       od 1-ego do 15-go dnia miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. 

Wykonawca będzie wystawiał faktury obejmujące należność za paliwo nie później 

niż siódmego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 

c) wystawiania faktur na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w 

Zawierciu 42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3, przy czym zakup będzie udokumentowany 

dowodem wydania paliwa. 

2. Dowód wydania zawiera następujące informacje: 

a) dokładny adres stacji paliw, 

b) nr rejestracyjny samochodu, 

c) kwota do zapłaty, 

d) ilość wydanego paliwa, 

e) cenę sprzedaży w kwotach brutto i netto wraz z odrębnie wyspecyfikowanym 

upustem, 

Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi 

pozostaje na stacji paliw. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 

2019 r. z zastrzeżeniem, iż umowa będzie uznana za wykonaną w momencie 

wykorzystania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy lub wykorzystania ilości paliwa 

określonego w § 1 ust. 2 umowy z założonym zwiększeniem ilości +20%. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyczerpaniu kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 

umowy lub ilości paliwa wskazanej w § 1 ust. 2 umowy z założonym zwiększeniem ilości 

+20%. 

§ 4 

 

1. Maksymalna kwota, do jakiej Kupujący będzie dokonywał zakupów paliwa wynosi 

……………… zł. brutto, tj. z podatkiem VAT, co stanowi cenę ofertową Sprzedającego. 

2. Kwota określona w ust. 1 może ulec zmianie, w zależności od ilości paliwa, które zakupi 

Zamawiający z zastrzeżeniem, iż podane ilości mogą się zmienić o +/- 20 %. Zmiana ta 

nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Obowiązuje cena detaliczna podana na dystrybutorze stacji paliw Wykonawcy w dniu 

zakupu/tankowania paliwa. 

4. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za zakup każdego rodzaju paliwa wynikać będzie z ilości 

faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny brutto paliwa obowiązującej na stacji 

paliw  danym dniu, o czym mowa w ust 3, pomniejszonej o kwotę upustu wymienionego 

w § 5 umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że paliwo wymienione w § 1 będzie spełniało wymagania 

jakościowe, określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do sprzedaży paliwa, które 

stanowi przedmiot niniejszej umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu/sprzętu 

Zamawiającego, które nastąpiło w wyniku użycia, oferowanego przez Wykonawcę paliwa, 

niespełniającego wymogów określonych przepisami prawa, w szczególności co do 
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wymaganej jakości paliwa lub innych, w tym wszystkie koszty towarzyszące naprawie 

pojazdu/sprzętu (min.: holowania, pomocy technicznej, ekspertyz, wynajmu transportu 

zastępczego), co nie wyłącza postanowień umowy, o których mowa w § 9 pkt 1. 

8. W celu potwierdzenia lub zaprzeczenia przyczyny uszkodzenia pojazdu/sprzętu, 

Wykonawca przeprowadzi procedurę reklamacyjną, zgodnie z zasadami obowiązującymi 

u Wykonawcy. Procedura reklamacyjna nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

1. Na benzynę bezołowiową BP95 Wykonawca udzieli Zamawiającemu upustu w wysokości 

……….. % udzielonego dla każdego litra zakupionego paliwa. Upust w tej wysokości 

naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej dla Zamawiającego. 

2. Na olej napędowy ON Wykonawca udzieli Zamawiającemu upustu w wysokości ………. 

% udzielonego dla każdego litra zakupionego paliwa. Upust w tej wysokości naliczany 

będzie na każdej fakturze wystawionej dla Zamawiającego. 

 

§ 6 

W przypadku udokumentowanej niezgodności między kwotą faktury a faktycznie zatankowaną 

ilością paliwa w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca wystawi Zamawiającemu 

odpowiednią fakturę korygującą. 

 

§ 7 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego 

i jednocześnie osobą upoważnioną do kontaktów ze Wykonawcą, jest …………………. – tel. 

…………………….. 

 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy 

(każdego z osobna), o których mowa w § 1 ust. 4, § 4 ust. 5, ust. 6 oraz § 5 niniejszej 

umowy.  

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

opóźnienia w zapłacie za co najmniej trzy kolejne, następujące po sobie okresy 

rozliczeniowe, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym 

wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez 

zapłaty kar umownych. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 9 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:  

1) W przypadku naruszenia § 4 ust. 5 umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 2 ust. 1 lit. b) umowy, tj. wynagrodzenia brutto obliczonego za dany 

okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło naruszenie. 

2) W przypadku naruszenia § 1 ust. 4 umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 2 ust. 1 lit. b) umowy, tj. wynagrodzenia brutto obliczonego za dany 

okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło naruszenie. 

 

  § 10 

 

Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, 

niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć 

działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu  

pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do 

wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.  poz. 1986) oraz inne właściwe przepisy. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy, w tym zakresie naliczania kar 

umownym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz jej 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, strony poddają pod jurysdykcję sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralne części umowy stanowią: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

- Oferta Wykonawcy, 

- Załączniki nr 1 – 2 do umowy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający                                     Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

WYKAZ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH, POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZETU 

SILNIKOWEGO PUK SP. Z O.O. 

l.p. Marka i model Numer 
rejestracyjny 

Uwagi  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO KORZYSTANIA Z SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH, POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH I SPRZETU ORAZ ICH TANKOWANIA 

 

l.p. Nazwisko i imię Stanowisko Uwagi  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

 


