
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

U M O W A 

 

Zawarta w dniu ..................zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz 

zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy  

 

Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, reprezentowana przez:  

1. ........................................... – ............................... 

2. ...........................................– ................................ 

 

zwana dalej Zamawiającym, a 

 

.............................................................................................................................., 

reprezentowanym(ą) przez: 

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

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

3. ............................................................................... 

 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca przyjmuje 

do realizacji dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w roku 2018 dla pojazdów 

służbowych będących w użytkowaniu Gminy Krzemieniewo w łącznej ilości: 

     - oleju napędowego –  34 200 litrów, 

     - benzyny bezołowiowej 95 – 2 700 litrów, 

 

2.  Zamawiający zastrzega, że w razie zmniejszenia się potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia, 

Zamawiającemu służy prawo stosownego ograniczenia ilości zamówionego przedmiotu 

świadczenia w trakcie realizacji umowy.  

 

3. Strony uzgadniają, że punkt odbioru paliw przez Zamawiającego jest zlokalizowany w 

miejscowości oddalonej nie więcej niż 5 km od siedziby Urzędu Gminy w Krzemieniewie.  

 

4. Strony uzgadniają, że każda partia dostarczonego paliwa spełniać będzie obowiązujące w dniu 

dostawy polskie normy i inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących 

paliw silnikowych. Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu niniejszej umowy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest na zamówione paliwo. 

 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy wykaz samochodów 

służbowych i wykaz osób upoważnionych do tankowania paliwa. 

W przypadku zaistnienia zmian w ilościach posiadanych samochodów Zamawiający 

niezwłocznie przekaże Wykonawcy aktualny wykaz.  

 

6. Dostawa paliw odbywać się będzie poprzez bieżące bezgotówkowe tankowanie do zbiorników 

pojazdów służbowych na terenie Stacji Paliw, w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. 

 

 



7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania pojazdów przez kierowców 

Zamawiającego co najmniej przez 6 dni w tygodniu, w godz. od 6:00 do 17:00. 

 

8.   W dniu poboru paliwa kierowca Zamawiającego otrzyma dokument WZ, na którym 

uwzględniona będzie data operacji, ilość i rodzaj pobranego paliwa, cena 1 litra obowiązująca 

w danym dniu, nr samochodu, nazwisko kierowcy, nazwisko wydającego, stosowne podpisy. 

 

9. Szacunkowe zużycie paliw płynnych ma charakter orientacyjny, stanowi jedynie   przybliżoną 

ilość zużycia, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu  

w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie paliw płynnych uzależnione będzie wyłącznie od 

rzeczywistych potrzeb. Zamawiający dopuszcza więc możliwość wykorzystania prawa 

opcji do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Realizacja prawa opcji może ale nie 

musi nastąpić. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu 

 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

 

Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w postaci ceny z dnia dostawy 

paliwa obowiązującej na Stacji Paliw Wykonawcy z uwzględnieniem upustu w wysokości: 

- ............ % ceny netto (słownie: ...............................) oleju napędowego, 

- ............ % ceny netto (słownie: ................................) benzyny bezołowiowej 95. 

Maksymalna kwota zaciągniętego zobowiązania nie może przekroczyć.....................................zł  z 

zastrzeżeniem § 1 pkt 9 niniejszej umowy (prawo opcji). 

§ 3 

Warunki płatności 

 

1.  Strony ustalają, że obowiązywać będzie miesięczny okres rozliczeniowy – od pierwszego do 

ostatniego dnia miesiąca, gdzie za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 

rozliczeniowego. Faktura będzie wystawiona na koniec okresu rozliczeniowego oddzielnie 

na każdy pojazd. 

 

2. Zapłata wynagrodzenia nastapi w terminie ........... dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na konto Wykonawcy, którego numer będzie 

podany każdorazowo na fakturze VAT.   

 

3.  Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu    

płatności. 

 

4.      Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

 

 

§ 4 

Termin wykonania 

 

Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

  

 

§ 5 

Zmiana umowy 



 

1.   Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone wyłącznie na piśmie w formie aneksu za 

zgodą obu stron. 

 

2.   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli 

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana w zakresie wysokości stawki podatku VAT. 

 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

 

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

 

 

 Zamawiający: Wykonawca: 

 

 


