
 

 

Zał. Nr 3 do SWZ  (wzór umowy)  WD.261.1.003.2022 
UMOWA Nr …... /ZDiGK/2022/WD 

 
o zamówienie publiczne udzielone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości 
nieprzekraczającej progów unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na wykonanie zadania 
pn.: „Dostawa paliw płynnych w 2022 r. – II postępowanie” 
zawarta w dniu ........................ r. w Kłobucku, 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, 
reprezentowaną przez: 
Pana Krzysztofa Chamarowskiego – Dyrektora ZDiGK w Kłobucku, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa nr 12/09 z dnia 26 marca 2009 r. Burmistrza Kłobucka, przy kontrasygnacie Głównego 
Księgowego zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
………………………………………………………………………………………….... mającą swoją siedzibę 
w ………………………………………… przy ulicy ………………………………… działającą na podstawie 
wpisu do KRS*/ewidencji działalności gospodarczej* nr ……………………………… zwanym dalej 
Wykonawcą reprezentowaną przez: 
1 ……………………………………………….. 
2 ……………………………………………….. 
lub 
……………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą: 
…………………………………….,  z siedzibą:  …………………………………………………. , działającym 
na podstawie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej,  zwanym dalej Wykonawcą 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych  

i urządzeń spalinowych użytkowanych przez Zamawiającego, realizowana w formie 
bezgotówkowego tankowania na stacjach paliw Wykonawcy na terenie miasta Kłobuck zgodnie ze 
złożoną ofertą, poprzez: 

1) 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 imiennego upoważnienia wydanego przez dyrektora ZDiGK – 
wykaz osób stanowi załącznik nr 1 do umowy; 

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

2. Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: 
1) benzyna bezołowiowa 98; 
2) olej napędowy. 
3. Ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego, przy czym jego 

wartość nie może przekraczać kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień § 4. 
4. Dostarczane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe 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 Polskie Normy PN – EN 228 i PN – EN 590. 
Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie 
Zamawiającego. 

5. Stacje paliw Wykonawcy muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 282). 

6. Wykaz samochodów, o których mowa w ust.1. stanowi załącznik nr 1 do umowy. W przypadku 
zmian w ilościach posiadanych samochodów Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy 
aktualny ich wykaz. 



 

 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, co najmniej jednej stacji paliw znajdującej się  

w granicach administracyjnych miasta Kłobuck, działającej w systemie całodobowym. 
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania samochodów przez pracowników 

Zamawiającego całą dobę, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu tankowania i ilości wydanego 

paliwa z samochodem, poprzez sporządzenie zestawienia, w którym będą podane następujące 
informacje identyfikacyjne: 

1) data i miejsce tankowania; 
2) numer rejestracyjny pojazdu; 
3) rodzaj zatankowanego paliwa; 
4) ilość zatankowanego paliwa; 
5) cena jednostkowa obowiązująca na stacji paliw w dniu tankowania; 
6) wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu. 
4. Informacje wymienione w ust. 3 będą dołączane do faktury VAT. Zamawiający dopuszcza 

przekazywanie powyższych danych na fakturze lub w załączniku elektronicznym. 
 

§ 3 
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w wysokości ……………….zł (słownie: ……………………………..), należny 
podatek od towarów i usług, według stawki 23% w kwocie …………. zł (słownie: …………. ); kwota 
netto …………….. zł (słownie: ………………………). 

2. Termin realizacji umowy ustala się na czas określony, liczony od dnia zawarcia umowy do  
|dnia 31 grudnia 2022 r. lub do dnia wcześniejszego wyczerpania wartości umowy, o której mowa 
w ust. 1. z zastrzeżeniem postanowień § 4 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zatankowane paliwo według aktualnie 
obowiązujących cen na stacji paliw, na której pobrano paliwo, z zastosowaniem stałego upustu 
cenowego w wysokości ……… zł od wartości za 1 dm3 paliwa liczonego od ceny dnia brutto. 

4. Wykonawca zapewni rozliczenie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą z minimum 
dwutygodniowym okresem rozliczeniowym (od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia 
każdego miesiąca). Każda faktura zbiorcza winna zawierać wyszczególnienie transakcji określone 
§ 2 pkt 3. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgłoszony do wykazu podmiotów 
zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, według stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. 

6. Zapłata nastąpi na podstawie faktury przelewem, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy,  
w terminie do 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT po zakończeniu danego 
okresu rozliczeniowego stosując metodę podzielonej płatności (split payment). 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek, na który należy dokonać płatności, 
należący do Wykonawcy, będzie rachunkiem umieszczonym w tzw. białej księdze, zaś utworzony 
do niego wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiał 
będzie realizację płatności w sposób określony w ust. 6. 

8. Faktura powinna zawierać następujące dane: 
1) NABYWCA: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42 – 100 Kłobuck NIP 574 – 20 – 55 – 306; 
2) ODBIORCA: Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81, 42 – 100 Kłobuck. 
9. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. W ramach prawa opcji Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć ilość 

dostaw, jednak nie więcej niż do 20 % wartości umowy określonej § 3 ust. 1.  
2. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw 

będących przedmiotem umowy, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot umowy.  
3. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji powinno zostać złożone w terminie do dnia  

20 grudnia 2022 r. 
4. 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. 
W przypadku uruchomienia prawa opcji i sytuacji naliczenia Wykonawcy kar umownych przez 
Miasto, podstawą do naliczenia kar umownych będzie suma wynagrodzenia podstawowego i 
wynagrodzenia z uruchomionego prawa opcji. 



 

 

5. Wartość dostaw wynikających z prawa opcji została określona na kwotę do ……............... PLN 
brutto.  

6. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminów 
realizacji umowy. 

7. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji zlecenia wykonania przedmiotu umowy nie 
rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku jego zlecenia natomiast po stronie Wykonawcy nie 
stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie 
prawa opcji. 

§ 5 
1. W przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może ją 

rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 
oraz naliczyć karę umowną wskazaną w § 6 umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w szczególności w razie udokumentowania przypadków 
sprzedaży paliw złej jakości nie spełniających wymagań wynikających z przepisów prawa. 

 
§ 6 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitej 

wartości brutto umowy, o jakiej mowa w § 3 ust. 1 umowy; 
2) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 5% całkowitej wartości brutto umowy, o jakiej 
mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może dochodzić na podstawie 
niniejszej umowy, nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto umowy, o jakiej mowa w § 
3 ust. 1 umowy. 

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego. 

§ 7 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy dotyczących: 
1) obniżenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia przez strony zakresu wykonywanego 

zamówienia; 
2) wynagrodzenia, w przypadku wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących 

nakładających bezwzględne prawa i obowiązki na strony zmiany stawki podatku od towaru i usług; 
3) zmian organizacyjnych Zamawiającego istotnej dla realizacji umowy; 
4) zmian korzystnych dla Zamawiającego w przypadku, gdy potrzeba zmiany wynika ze zmiany 

przepisów; 
5) prawa lub okoliczności, których nie można było przewidzieć. 
4. W przypadku zaistnienia okoliczności będących podstawą do zmiany postanowień umowy, Strony 

zobowiązują poinformować drugą stroną, niezwłocznie w formie pisemnej. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy. 
6. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy; 
2) zmiana danych teleadresowych Strony; 
3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno – prawnej Strony. 
 

§ 8 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca utraci uprawnienia 
pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie postawiony w stan likwidacji lub w 
stosunku do niego zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Zamawiający złoży pisemne 



 

 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 1 miesiąca od dowiedzenia się o przyczynie 
odstąpienia wraz z podaniem przyczyny oraz nastąpi naliczenie kar umownych. 

3. Poza przypadkami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ust. 1 niniejszego paragrafu 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę: 

1) bez zachowania należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
świadczonych usług; 

2) w sposób rażąco sprzeczny z umową, w szczególności w razie naruszenia obowiązku wskazanego 
w § 1 ust. 4 umowy; 

3) z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
4. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia Umowy Strona uprawniona 

może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie do dnia 31.12.2022 r. Odstąpienie 
od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

1. Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia będzie nadzorował: 
1) ……………………………………..    (tel. ……..; e-mail: ……) 
2) ……………………………………..    (tel. ……..; e-mail: ……) 
2. Z ramienia Zamawiającego realizację zamówienia będzie nadzorował …………………………..    

(tel. ……..; e-mail: …….…) 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany 

Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

 
§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

3. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

4. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca a dwa Zamawiający.  

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 

Wykaz pojazdów 

Lp. Rodzaj pojazdu Marka, typ, model Nr rejestracyjny  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 

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. ….  
 
 
 
 
 


