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                                                                                                                                     Załącznik Nr 6 

UMOWA Nr SM/16/2019- PROJEKT  
 

Zawarta w dniu ........................r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 

37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000127373, kapitał 

zakładowy: 28.105.000,00 zł. NIP 921-00-10-133, Regon 950177059, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

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

a 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 zwanym dalej Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 

 

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

2. .............................................................................. 

o następującej treści : 

§ 1. 

Niniejsza Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie ustawy          

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.) oraz następstwem wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  wykonanie zadania pn: 

„Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. 

w Tomaszowie Lubelskim na lata 2019/2021 r.” 

 Integralną częścią niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia ...................... oraz SIWZ. 

§ 2. 

1. Przedmiotem  niniejszej Umowy jest sukcesywna dostawa, poprzez tankowanie sprzętu 

Zamawiającego, paliwem silnikowym w postaci oleju napędowego w ilości szacunkowej – 140 000 

litrów,  benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej – 9 600 litrów zapewniającym pracę 

sprzętu w okresie letnim i zimowym  w stacji paliw Wykonawcy. 

2. Paliwo płynne będące przedmiotem zamówienia musi być wysokiej jakości i spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października  2015 roku w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.) oraz jednocześnie 

spełniać normy PN-EN 590:2013-12, PN-EN 228:2013-04. 

3. Zamawiający  zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość  dokonywania zmian 

ilościowych w przedstawionym wyżej asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb. 

4. Z tytułu niezrealizowania zakupu  ilości paliwa  Wykonawcy nie będą  przysługiwały  żadne 

roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

§ 3. 

Umowę zawiera się na okres: od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. 

§ 4. 

1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu 

tankowania pojazdów. 
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2. Zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, strony ustalają stały upust, naliczany 

każdorazowo od ceny 1 litra oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 obowiązującej w dniu 

zakupu paliwa w stacji paliw Wykonawcy w wysokości ......................... zł  

(słownie: ........................................................................................................................................... ). 

3. Upust, o którym mowa w pkt 2 będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy. 

§ 5. 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie wstępne zgodnie z ofertą Wykonawcy 

wynoszące:  

Łączna cena oferty (brutto): ..........................zł. 

(słownie:............................................................................................................................. zł.), 

          wartość  (netto) ………………………….zł. 

(słownie:............................................................................................................................. zł.), 

          podatek VAT 23% ………………………… zł. 

(słownie:............................................................................................................................. zł.), 

 

2. Wynagrodzenie wstępne zostało obliczone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej 

załącznik do niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie faktyczne, zostanie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście zakupionego 

paliwa oraz obowiązującej ceny paliwa w tym dniu sprzedaży na stacji z upustem zastosowanym 

przez Wykonawcę o którym mowa  w § 4 pkt 2.  

4. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na paliwo Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z 

tytułu mniejszego wynagrodzenia. 

§ 6. 

1. Dostawa paliwa silnikowego w postaci oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 odbywać 

się będzie na koszt Wykonawcy, poprzez tankowanie sprzętu  Zamawiającego w Stacji 

Paliwowej Wykonawcy, umożliwiającej całodobowe tankowanie. Odległość od bazy 

Zamawiającego do  Stacji Paliw Wykonawcy nie może przekroczyć  5 (pięć)  kilometrów. 

2. Pobranie paliwa w zakresie ilości, winno być wpisane przez Wykonawcę do dokumentów 

Zamawiającego (karta drogowa itp.) w dniu  tankowania, poświadczone pieczęcią firmową                  

i podpisem Wykonawcy.    

3. Pobranie paliwa w zakresie ilości winno być wpisane w dokumentach Wykonawcy (asygnatach)      

w dniu  tankowania, poświadczone nazwiskiem, imieniem i  podpisem  osoby dokonującej 

odbioru paliwa, upoważnionej przez Zamawiającego. 

§ 7. 

1. Zapłata należności za dostarczone paliwo silnikowe, nastąpi w formie bezgotówkowej - 

przelewem  na konto bankowe Wykonawcy,  na podstawie wystawionych  faktur wraz                  

z dołączonymi do nich asygnatami za pobrane paliwo w okresie 15-dniowym. Fakturowanie 

paliwa dokonywane będzie na 15-ty i na każdy ostatni dzień miesiąca z podziałem na 

poszczególny sprzęt (zgodnie z załącznikiem  wymienionym w § 10 dołączonym do umowy)       

w terminie płatności przedstawionym w ofercie tj. 30  dni od daty otrzymania faktury. 

§ 8. 

1.  Kary umowne i odstąpienie od umowy: 

a. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

- w wysokości 0,02 procenta wartości umownej przedmiotu umowy określonej w § 5 pkt 1 

  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki nieterminowego wykonania umowy, 

- w wysokości 2 procent wartości umownej przedmiotu umowy określonej w § 5 pkt 1 niniejszej 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

- w wysokości 0,02% z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu  

  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących  czynności wskazanej dostawy. 
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b. W razie opóźnienia płatności należnej Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do 

zapłaty odsetek ustawowych, należnych za czas opóźnienia.  

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia  od Umowy z winy Wykonawcy, w 

przypadku co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżenia co do jakości paliw. 

     d.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia  od Umowy w przypadku, gdy cena 

paliwa po zmianie będzie w sposób rażący odbiegać od cen obowiązujących na rynku paliw. W 

takim przypadku, Wykonawca może żądać jedynie należnej zapłaty z tytułu wykonania części 

zamówienia. 

§ 9. 

1. Strony ustalają, że  częściowy zakres dostaw określony w §  2  niniejszej Umowy, zgodnie             

z  deklaracją złożoną w Ofercie, Wykonawca zamierza powierzać podwykonawcom w 

zakresie ……………. (zostanie dostosowany w oparciu o  dane  wynikające ze złożonej  

oferty). Pozostały zakres dostaw Wykonawca wykona osobiście. 

2. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za  wykonany przedmiot Umowy, dopiero po 

zapłaceniu przez Wykonawcę podwykonawcy za wykonany przez niego zakres dostaw. 

3. Warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 

jest udokumentowanie  dokonania  zapłaty  przez  Wykonawcę,  wszystkim  zatrudnionym 

podwykonawcom za wykonanie przez nich zakresu dostaw, poprzez dołączenie do faktury ich 

oświadczeń. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 

§ 10. 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik: 

- Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz nazwisk kierowców uprawnionych do 

tankowania paliwa.  

                                                                         § 11. 

1. Zamawiający dopuszcza, jeżeli  uzna za uzasadnione,  możliwość  zmiany ustaleń zawartej 

Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy o których mowa w art. 144 ustawy w 

następujących przypadkach: 

1) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 

2) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, 

3) warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 

4) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne i niezbędne dla Zamawiającego. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do zmiany ustaleń zawartej Umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. 

  3.  Zmiana postanowień zawartej Umowy, może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 12. 

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od Umowy: 

1)  w razie zaistnienia 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, 

2) zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość, nastąpi rozwiązanie firmy 

Wykonawcy lub likwidacja działalności, 

3)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,   

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 



 4  

5) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania   

w  terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 

Umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny, podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

  3. Prawo do odstąpienia od Umowy, przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od Umowy, w szczególności którejkolwiek      

z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2. 

  4. Odstąpienie od Umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

       1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, 

       2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy, z przyczyn nie leżących  po stronie Wykonawcy 

zobowiązany jest do: 

         a) dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 13. 

1. W sprawach nie unormowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo  zamówień publicznych. 

2. W przypadku braku polubownego załatwienia sporów wynikających z niniejszej Umowy, 

będą  rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Strony wspólnie oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 

realizacji niniejszej Umowy. 

§ 14. 

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

stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 

 

 

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

  

 

 

 

 

 


