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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy 

 

UMOWA NR GSTiK/…../2021 

 

zawarta w Biesiekierzu w dniu ………. 2021 roku pomiędzy: 

Gminą Biesiekierz –  Gminne Służby Techniczne i Komunalne, Biesiekierz 103, 76-039 

Biesiekierz, NIP 499-05-27-492 

reprezentowaną przez: 

Jana Rodaka – Kierownika GSTiK, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zarządzenia nr 17/2020/GSTiK Kierownika 

GSTiK  z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Gminnych Służbach Technicznych i Komunalnych w Biesiekierzu oraz oferty Wykonawcy 

złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30 listopada 2021 roku, została zawarta 

Umowa o następującej treści: 

  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb 

Zamawiającego, do zbiornika, o którym mowa w ust. 2, na podstawie informacji 

telefonicznej od Zamawiającego, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia  

2. Wykonawca udostępni na cały okres trwania umowy, przenośny zbiornik magazynowy 

o pojemności 2 500 litrów, spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 

przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z 2001 r., nr 113, 

poz. 1211 z późn. zm.), wraz z układem dystrybucyjnym do obsługowego poboru paliwa, 

służący do wewnętrznego tankowania pojazdów zamawiającego olejem napędowym. 

3. Dostawa oleju napędowego, dokonywana będzie w systemie bezgotówkowym, w ilościach 

ok. 20 000 litrów rocznie. Podana ilość paliwa jest wielkością szacunkową. Nie 

zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do 

roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy oraz nie narusza postanowień umowy. 

 

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 
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§ 2 

1. Dostawa oleju napędowego realizowana będzie w dni robocze w godz. 700 - 1500 wyłącznie 

w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 

2. Zamawiający wyznaczy miejsce posadowienia zbiornika, o którym mowa w § 1 ust. 2, na 

terenie nieruchomości położonej w Biesiekierzu pod nr 18, 76-039 Biesiekierz. 

3. Przy każdej dostawie oleju napędowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument 

potwierdzający jakość danej partii paliwa. 

4. Zamawiający przyjmując dostawę do zbiornika ma prawo pobrać próbkę oleju napędowego 

do celów analizy jakościowej, zaplombowaną znakami Wykonawcy. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony olej napędowy nie spełnia 

warunków jakościowych, podda on próbkę badaniu w autoryzowanym laboratorium. 

W przypadku stwierdzenia przez laboratorium, że olej napędowy nie spełnia normy 

jakościowej, Wykonawca odbierze wadliwy olej napędowy i pokryje wszelkie poniesione 

przez Zamawiającego koszty związane z wadliwą dostawą, w tym koszty badania 

laboratoryjnego. 

 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 

2022 roku.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena paliwa 

po zmianie, o której mowa w § 4 ust. 3, będzie rażąco odbiegać od średnich cen 

obowiązujących na rynku paliw, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

 

WYNAGRODZENIE 

§ 4  

1. Wynagrodzenie wykonawcy za okres trwania umowy zostało ustalone w oparciu 

o złożoną ofertę i wynosi: …………………….. złotych brutto (słownie: …………………….. złote 
00/100), w tym: 

- cena za 1 I oleju napędowego wynosi  …………….. zł netto (słownie: ………….. złote 
………./100),  

- w tym wysokość narzutu ……………………. zł netto (słownie: …………… złotych …………./100), 

z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 - 4. 

2. Wysokość wynagrodzenia została ustalona na podstawie szacunkowej ilości paliwa 

(20.000 l) pomnożonej przez cenę netto 1 litra oleju napędowego wraz z narzutem . 

Ostateczna ilość zakupionego oleju napędowego wynikać będzie z realizacji zamówienia 

do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany cen, o których mowa w ust. 1, w przypadku jej wzrostu 

lub obniżki u producenta, z wyłączeniem narzutu Wykonawcy, który pozostaje niezmienny 

przez cały okres trwania umowy. Podstawą ewentualnej zmiany cen będzie oświadczenie 
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producenta o zmianie ceny w stosunku do ceny oferty wykonawcy lub informacja o 

zmianie cen paliw ogłoszona na stronie internetowej producenta. Cena u producenta na 

dzień 30.11.2021 r. wynosiła ……………………….. zł netto/l (słownie: …………… złote …………/100). 

4. Zmiana cen może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub akcyzy. W takiej 

sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub 

ustawy. Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o zmianach w podatku 

VAT lub akcyzowym, powodujących zmianę cen, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty (w tym koszty 

udostępnienia i eksploatacji przenośnego zbiornika, o którym mowa w § 1 ust. 2, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu umowy.  

 

PŁATNOŚĆ 

§5 

1. W związku z ustawą z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego 

i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1857 z późn. zm.), rozliczenie dostarczonego oleju napędowego odbywać się będzie 

po każdej dostawie, na podstawie dowodów dostawy paliwa potwierdzonych przez 

Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzenia dostawy 

na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych. 

2. Wykonawca na podstawie dowodów dostawy, o których mowa w ust. 1, wystawi fakturę 

VAT po każdej dostawie. 

3. Zamawiający zapłaci za dostarczone paliwo przelewem, w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopiami dowodów dostawy, 

o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.). 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

§6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, 

środki materialne, zaplecze techniczne i osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej 

umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa zgodnie z obowiązującymi normami 

dotyczącymi paliw płynnych, spełniającego 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 z późn. zm.) oraz innych wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
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3. Wykonawca obowiązany jest  do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych 

paliw, przy każdej dostawie, zgodnych z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r., poz. 133 z późn. 

zm.). 

4. Zamawiający niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zakupie paliwa złej jakości złoży 

reklamację Wykonawcy, który w terminie do 14 dni reklamację rozpatrzy. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego 

paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca przeprowadzi postępowanie 

reklamacyjne i w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję 

o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia 

Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej 

odpowiednimi rachunkami. 

6. W trakcie trwania umowy Wykonawca obowiązany jest utrzymać zbiornik, o którym mowa 

w § 1 ust. 2, w należytym stanie technicznych i usuwać usterki niezwłocznie po zgłoszeniu 

przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki 

przez Zamawiającego. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania ze zbiornika, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie i na 

zasadach określonych w § 4 i § 5 umowy, chyba że należność wynikająca z faktury VAT jest 

sporna. 

3. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje przedstawiciel Zamawiającego: Jan Rodak 

tel. 505 785 405. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§8 

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wypełniły i będą wypełniać obowiązek 

informacyjny, przewidziany w art. 13 lub art. 14 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 (RODO). 

Obowiązek zostanie spełniony wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio zostały uzyskane w celu realizacji zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

 

KARY UMOWNE 

§9 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:  
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1) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem lub terminie 

określonym w §1 ust. 1 – karę w wysokości 10% kwoty brutto od wartości 

niezrealizowanego lub nienależycie zrealizowanego zamówienia,  

2) za rozwiązanie  umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

– 10% kwoty brutto za okres trwania umowy, określonej w § 4 ust. 1.  

2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. Kara umowna staje się wymagalna po upływie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawcę  

noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych zgodnie z ust. 1 

i wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia umownego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 

2. Poza wypadkami opisanymi w ust. 1 Zamawiający może również odstąpić od umowy 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

ZAKAZ CESJI 

§ 11 

Uprawnienia wynikające z umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone na osoby 

trzecie ani w całości, ani w części bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. Dotyczy to w szczególności wierzytelności o zapłatę faktur. 

 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

§ 12 

Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub stałoby się nieważne, bezskuteczne 

lub niemożliwe do zrealizowania lub brak byłoby niezbędnej regulacji, nie narusza to ważności 

i skuteczności pozostałych postanowień. Umowa będzie w takim przypadku interpretowana w 

taki sposób, aby pozostała część umowy była ważna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, 

co do umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie oraz zapewniały realizacje 

ekonomicznych i prawnych celów stron wynikających z umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§ 13 

1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne kwestie sporne 

wynikłe w związku z realizacją umowy były rozstrzygane polubownie. W przypadku braku 

porozumienia rozstrzyganie sporów powstałych w związku z realizacją umowy strony 

powierzają sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności  Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa niniejsza zawiera …….  ponumerowanych i parafowanych stron. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

    

            

 ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 

 

 

 

 


