
Załącznik nr 2

UMOWA – wzór
Nr ZDiSK/DO/......./2014

zawarta w dniu ............. pomiędzy

Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny -  Zarządem Dróg  i Służb Komunalnych    
w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ul. Polnej 6, 44-238 Czerwionka - 
Leszczyny, nr NIP 642-30-24-956
reprezentowany przez:
…............................................. - ….........................................................
zwanym dalej Zamawiającym

a
Firmą

...................................,zarejestrowaną w ………………………….. pod numerem

..................., Kapitał zakładowy w wysokości ……………NIP ………………….
REGON …………… reprezentowaną przez …………………………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą

§ 1 

Stosownie  do  dokonanego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn. zm.)   Wykonawca  sprzedaje,  a
Zamawiający nabywa przedmiot zamówienia obejmujący następujące produkty: 

benzynę bezołowiową 95 - w ilości  9 500 litrów

olej napędowy - w ilości 70 000 litrów

dla potrzeb Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce - Leszczynach

§ 2

1. Dostawa realizowana będzie na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów do zbiornika,
na stacji paliw Wykonawcy w systemie bezgotówkowym. Wykaz pojazdów uprawnionych
do  tankowania  stanowić  będzie  załącznik  do  umowy.  Zmiana  wykazu  nie  będzie
wymagała aneksu do umowy.
2. Wykonawca  gwarantuje  wysoką  jakość  sprzedawanej  benzyny  i  oleju  napędowego,
spełniających  wymagania  norm,  odpowiednio  PN-EN 228  oraz  PN-EN 590  i  poniesie
wszystkie  koszty  związane  z  ewentualnymi  naprawami  pojazdów spowodowanymi  złą
jakością paliwa.
3. Ustala się szacunkową wartość umowy na kwotę ............ zgodnie z wyliczeniem:
C =  9 500 litrów x (Σ1 - Σ1 x u-1) + 70 000 litrów x (Σ2 - Σ  x u-2) =  9 500 x ......... + 70 000 
x ........ = .............. + ................... =  .......................................... zł brutto 

słownie: .................................................................................................................................

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

z czego podatek VAT = ................................................ zł



słownie: .................................................................................................................................

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

wartość umowy netto = ................................................ zł

słownie: .................................................................................................................................

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

gdzie:
C- wartość umowy brutto
Σ1,2 – średnia cena jednostkowa odpowiednio benzyny bezołowiowej i oleju 
napędowego

u-1,2 – stała wartość udzielonego upustu w % odpowiednio dla benzyny 
bezołowiowej i oleju napędowego

4.Ceną za sprzedaż paliw wymienionych w § 1 będzie cena z dnia tankowania tj. cena 
z dystrybutora pomniejszona o zadeklarowany stały upust :

 ......... % dla każdego litra benzyny bezołowiowej
 ......... % dla każdego litra oleju napędowego

5. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności  
w przestrzeganiu szczegółów organizacyjnych i proceduralnych, określonych w umowie.

6.  Wartość umowy  określona w  § 2 pkt 3 została ustalona  szacunkowo na podstawie
oferty przetargowej z określeniem zakładanej ilości planowanego do zakupu paliwa, przy
czym są to ilości szacunkowe i nie będą zobowiązywać Zamawiającego do zakupu paliw
w tych ilościach. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

§ 3

1. Podstawą zapłaty za dostawę paliwa będą faktury wystawione za  zakupione paliwo.
2.Wykonawca nie więcej niż dwa razy w miesiącu ( za okres  od 01 do 15 dnia danego 
miesiąca  oraz od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca) wystawi fakturę za 
zrealizowaną (zakupioną) ilość paliwa z podaniem następujących szczegółów:

- data tankowania
- nr rejestracyjny pojazdu
- ilość i rodzaj zatankowanego paliwa
- cenę za 1 litr zatankowanego paliwa z uwzględnieniem stałego upustu 

(odpowiednio dla benzyny bezołowiowej i oleju napędowego)
- łączną wartość zakupionego paliwa dla poszczególnych pojazdów
- łączna wartość zakupionego w poprzedzającym wystawienie faktury 

okresie z rozbiciem na wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto
lub załączy do faktury osobny wykaz z podaniem informacji jw.

3.  Płatności  należności  z  tytułu  transakcji  bezgotówkowych  dokonywane  będą  przez
Zamawiającego  przelewem  w  terminie  do  21  dni  od  dnia  otrzymania   przez
Zamawiającego faktury VAT.
4. Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego.
5. Fakturę należy wystawić na:
ZARZĄD DRÓG I SŁUŻBY KOMUNALNE
44-238 Czerwionka – Leszczyny, ul. Polna 6, 
NIP 642-302-49-56



§ 4

Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2014r.

§ 5(*)

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  część  zamówienia  wskazaną  w  ofercie  przy
pomocy  podwykonawców.  Zakres  powierzonych  podwykonawcom  części
zadania:  ............................  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  dokonał  wskazania,
Zamawiający  uznaje,  iż  cały  zakres  świadczenia  usługi  określonej  w  ofercie  będzie
wykonywał samodzielnie.
2.  Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi,  które
wykonuje przy pomocy tych podwykonawców.
3.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  wykonawcy  zmiany  podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami umowy
i przepisami.
4.  Umowa  pomiędzy  wykonawcą  i  podwykonawcą,  powinna  być  zawarta  w  formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca po podpisaniu umowy z podwykonawcą
zobowiązany jest do okazania jej do wglądu Zamawiającemu. 
5. W przypadku powierzenia przez wykonawcę dostaw podwykonawcy, wykonawca jest
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy,  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie
z podwykonawcą.
6.  W  przypadku  rozliczenia  dostaw,  które  zostały  w  całości  lub  części  wykonane
z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez Podwykonawcę,
2) kserokopię dowodu zapłaty należności z tytułu wykonanych dostaw.
7. W przypadku niedostarczenia dokumentów,  o których mowa w ust.  6,  Zamawiający
uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Wykonawcy, do czasu otrzymania
tych dokumentów.

8.Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne.

(*) Uwaga: zapisy tego paragrafu zostaną zamieszczone w umowie 
w przypadku , gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy
przy udziale podwykonawców. W przeciwnym przypadku zostanie tutaj zamieszczony zapis o

samodzielnym wykonaniu zamówienia tj. „ Wykonawca wykona przedmiot zamówienia
samodzielnie bez udziału podwykonawców.”

§ 6

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.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy, uzasadnione okolicznościami wskazanymi w pkt. 1 powyżej,
powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  powinno  zawierać
uzasadnienie.
4. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy
 w przypadku:
-  nie  wywiązywania  się  z  przyjętych  do  wykonania  dostaw  paliw,  co   spowodowało



zakłócenia w realizacji zadań statutowych Zamawiającego
-  co  najmniej  dwukrotnego,  zgłoszonego  na  piśmie  i  potwierdzonego  zastrzeżenia
dotyczącego jakości paliw objętych zamówieniem
5.  W przypadku odstąpienia  przez Wykonawcę od umowy lub  przez Zamawiającego  
z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary
umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto o której mowa w § 2 ust. 3
6. W razie wystąpienia zwłoki  w płatności  za wykonane dostawy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy ustawowe odsetki.

§ 7

1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy rozstrzygane będą na zasadach 
wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.

2. Jeśli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, to
skutki finansowe wynikające z powyższego zostaną uwzględnione przez Zamawiającego
i Wykonawcę, po uprzednim wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych ustaleń w 
tym zakresie w formie aneksu.

5.  W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje 
Zamawiający  a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:                       
                                              


