
 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 UMOWA NR …… /WD/2021 
(wzór) 

 
zawarta w dniu ……………………….. w Kłobucku, w wyniku przeprowadzenia na podstawie 
obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) 
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 
 
Gminą Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42–100  Kłobuck NIP 574 – 20 – 55 – 306 
Zarządem Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 listopada 81, 42–100 Kłobuck, 
reprezentowanym przez: 
 
Pana Krzysztofa Chamarowskiego – Dyrektora ZDiGK w Kłobucku, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa nr 12/09 Burmistrza Kłobucka, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego                             
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a 
…………………………………….... mającym swoją siedzibę w ………………………………………… przy 
ulicy …….………………………… działającym na podstawie wpis do KRS*/ewidencji działalności 
gospodarczej*  nr ………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 
1 ……………………………………………….. 
2 ……………………………………………….. 
 
lub 
………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………….,                 
z siedzibą:  ……………………………………………………., działającym na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej,  zwanym dalej Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę paliwa dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na rok 

2021” znak: WD.261.1.009.2020 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej PB 98 oraz oleju 

napędowego (zwanej w dalszej części umowy „paliwem”) do pojazdów mechanicznych i urządzeń 
spalinowych Zamawiającego. 

2. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr …....................... z dnia …................................., Wykonawca przenosi na własność 
Zamawiającego, a Zamawiający nabywa benzynę bezołowiową w gwarantowanej ilości 3 500 litrów 
i olej napędowy w gwarantowanej ilości 45 000 litrów. Jednocześnie Zamawiający zastrzega,                      
że przedstawiona ilość paliw jest ilością szacunkową i może ulec zwiększeniu w stosunku do 
wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilości mogą być 
uzależnione w szczególności od zakupu lub wymiany samochodów. Zgodnie z przedstawionymi 
ewentualnymi przyczynami zwiększenia ilości dostarczonego oleju napędowego Zamawiający 
przewiduje, że w czasookresie objętym zamówieniem Wykonawca będzie mógł dostarczyć benzynę 
bezołowiową w ilości 4 500 litrów i olej napędowy w ilości 60 000 litrów. Dostawa paliwa następować 
będzie sukcesywnie wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.  

3. Zamawiający załącza pisemny wykaz pojazdów mechanicznych oraz wykaz osób uprawnionych do 
tankowania do kanistrów, a w przypadku zmian będzie je uaktualniał, co nie będzie stanowiło 
zmiany Umowy.  

4. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określany we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
09 10 00 00 – 0  paliwa 

 09 13 21 00 – 4   benzyna bezołowiowa 
 09 13 41 00 – 8  olej napędowy 

 



 

 

§ 2 
1. Benzyna bezołowiowa PB 98 i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone                                      

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz.1680) oraz obowiązującymi normami PN – EN 228 
i PN – EN 590. 

2. W razie stwierdzenia, iż paliwo nie spełnia norm jakościowych Wykonawca z tego tytułu 
zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanej ilości paliwa oraz pokrycia szkód spowodowanych 
złą jakością zakupionego paliwa.  

3. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności, o których mowa w ust. 2 Zamawiający ma 
prawo odstąpienia od umowy i nałożenia na Wykonawcę kary, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Dostawa paliwa następować będzie sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego. 
Tankowanie paliw odbywać się będzie na stacjach wskazanych przez Wykonawcę poprzez: 
a) zakup oleju napędowego ON do samochodów służbowych, maszyn drogowych należących do 

ZDiGK w Kłobucku, dokonywany będzie przez Zamawiającego bezpośrednio w punkcie 
sprzedaży (stacji) paliw wykonawcy, a w szczególnych przypadkach do kanistrów przez 
upoważnionych pracowników ZDiGK na podstawie odrębnego imiennego upoważnienia 
wydanego przez dyrektora ZDiGK – wykaz osób stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

b) zakup benzyny bezołowiowej PB – 98 do kanistrów dla potrzeb urządzeń będących własnością 
ZDiGK dokonywany będzie przez pracowników ZDiGK na podstawie odrębnego imiennego 
upoważnienia wydanego przez dyrektora ZDiGK – wykaz osób stanowi załącznik nr 1 do wzoru 
umowy. 

§ 3 
Umowa zostaje zawarta na czas określony: do dnia 31 grudnia 2021 r. 
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy (zgodnie z formularzem ofertowym) Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego wynagrodzenie netto ……………. PLN plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę 

brutto w wysokości  …………….. PLN (słownie: …………… ). 

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za dostawę poszczególnych partii 
przedmiotu umowy ustalona będzie na podstawie ceny danej partii przedmiotu umowy obowiązującej 
w dniu zakupu na miejscu tankowania paliw Wykonawcy pomniejszonej o udzielony w ofercie rabat 
od ceny brutto tj.: upust w wysokości ….zł od wartości za 1 dm3  paliwa na dystrybutorze wykonawcy. 

3. Wykonawca zapewni rozliczenie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem 
transakcji (data, miejsce zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa, wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu 
oferowanego rabatu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT z minimum dwu tygodniowym okresem 
rozliczeniowym (od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca). Każda 
faktura zbiorcza winna zawierać wyszczególnienie transakcji tj. datę, miejsce zakupu, ilość, cenę                   
1 litra paliwa, wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, z wyszczególnieniem 
numeru rejestracyjnego samochodu. 

5. W zbiorczym kwicie wydania Wykonawca będzie rejestrował transakcje sprzedaży. Każda transakcja 
zakupu paliwa powinna być potwierdzona wpisem do karty drogowej i kwitem sprzedaży (dokument 
zakupu). Wpisu do karty drogowej w oparciu o kwit sprzedaży może dokonać Kupujący. 
Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, na 
rachunek bankowy o nr ……………………………… bank…………. za pośrednictwem metody 
podzielnej płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek, na 
który należy dokonać płatności, należy do Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony 
rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.  
Na fakturze należy umieścić zapis „mechanizm podzielnej płatności”. 

 Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Dane do faktury: 

NABYWCA: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck NIP 574-20-55-306 

ODBIORCA: Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck 

§ 5 
1. W ramach prawa opcji Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć ilość dostaw, 

jednak nie więcej niż do 50 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 1. 
2. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewniania ciągłości dostaw 

będących przedmiotem umowy, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot umowy. 



 

 

3. Do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego i zasad rozliczania zwiększonej dostawy                  
w wyniku skorzystania z prawa opcji zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej umowy. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że prawo opcji nie stanowi obowiązku 
Zamawiającego z którego musi skorzystać. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w przypadku rozwiązania umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy,                  
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Z powodu wystąpienia szkody na skutek udokumentowanej złej jakości paliwa, Wykonawca będzie 
zobowiązany pokryć koszty naprawy samochodu lub maszyny. 

3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego za zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego wynagrodzenia. 
5. Zamawiający może rozwiązać umowę w szczególności w razie udokumentowania przypadku 

sprzedaży paliw złej jakości. 
 

§ 7 
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy także w razie, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z umowy tzn. nie sprzedaje 
paliw. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie zaistnienia 
wskazanej w umowie przesłanki odstąpienia, prawo to można wykonać w terminie 30 dni od dnia 
zaistnienia tej przesłanki. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
podstawę do wzajemnych rozliczeń stanowić będą postanowienia niniejszej Umowy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub § 5 ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia. 
 

§ 8 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełniania treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 – 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, za wyjątkiem wykazu pojazdów i osób upoważnionych do tankowani do kanistrów. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień w treści zawartej umowy w przypadku 
zmiany ustawowej stawki podatku VAT.  

3. W przypadku zmiany wykazu pojazdów Zamawiającego lub osób upoważnionych stanowiący 
załącznik nr 1 do umowy, wymagane jest jednostronne pisemne zgłoszenie Zamawiającego 
informujące o zmianie pojazdu/osoby i nie wymaga zgody Wykonawcy.  
 

§ 10 
1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych 

niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności 
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z przedmiotowej Umowy jest Sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  
 

Załącznik nr 1 – Wykaz pojazdów i osób uprawnionych do tankowania do kanistrów. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA 



 

 

Załącznik nr 1 do Umowy z dnia …………….. r.  

 

Wykaz pojazdów 

Lp. Rodzaj pojazdu Marka, typ, model Nr rejestracyjny  

1. samochód  KIA K 2500 SKL 40 AL. 

2. samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 SKL 09690  

3. samochód  VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 DOKA SKL 09696 

4. samochód  PEUGEOT BOXER/ AUTO - TECH SKL 66XT 

5. zamiatarka RONDA   

6. ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TL 100 SKL M898 

7. ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TD 95D SKL V326 

8. ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TT65 SKL 89VG 

9. ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T5.100 SKL 6C09 

9. ciągnik rolniczy ZETOR SKL 95VT 

10. ciągnik rolniczy URSUS CZA 6238 

11. koparko - ładowarka  JCB   

12. równiarka drogowa FAUN FRISCH F115-P   

13. walec drogowy CATERPILLAR  SC 423E 

 

Pobierane paliwo na w/w sprzęt winno być odnotowane w karcie drogowej. 

 

    

  
Wykaz osób uprawnionych do tankowania do kanistrów: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. …. 

5. …. 

6. ….  
 
 
 
 
 


