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Załącznik Nr 1 – wzór umowy  

 

UMOWA   

NR PZD.ZP..……………… 

 

Zawarta w dniu ………… roku w Pszczynie pomiędzy Powiatem Pszczyńskim z siedzibą w 

Pszczynie 43-200, ul. 3 Maja 10, NIP: 638-180-00-82 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w 

imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Pan ……………..……………..   

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a:  

……………………….. z siedzibą w ………………………………………….  

……………………………..  ................................    zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

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

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) strony zawierają umowę na zadanie p.n.: „Dostawa benzyny 

bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego zgodnych z obowiązującymi normami dla potrzeb 

PZD Pszczyna” o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. W sprawach objętych niniejszą umową Zamawiającego reprezentuje Powiatowy Zarząd Dróg                               

w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków zamówienia zobowiązuje się do dostawy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.: 

a) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95  

b) oleju napędowego  

3. Wstępnie ustala się przedmiot dostawy w ilościach: 

- 35 350 litrów oleju napędowego  

-    2 250 litrów benzyny bezołowiowej PB 95 

4. W związku z tym, że ilość zamawianego paliwa ze względu na jego rodzaj, uzależniona jest od 

bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zamawianych 

rodzajów paliwa wym. w ust. 2 może ulec zmianie nie powodując wzrostu wartości dostawy 

wym. w §2 ust. 4. 

Zapłata Wykonawcy będzie następowała wg. rzeczywistej ilości zakupionego paliwa                                     

z uwzględnieniem jego rodzaju. 

5. Z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnych ilości paliw wym. w ust. 3 Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu z tego tytułu. 

6. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań. 

7. Dostawa będzie się odbywała z dystrybutora na stacji paliw położonej w  .......................................... 

………………………………………………………………………………………….  

8. Każdorazowo ilość zakupionego paliwa będzie potwierdzana na stacji przez przedstawiciela 

Wykonawcy wydaniem dowodu „wz”.  

9. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw, 

na życzenie Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, ze spełnia wymogi prawa dla świadczenia usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy i gwarantuje, że paliwa spełniają wymagania jakościowe dla paliw ciekłych 

określonych przepisami obowiązującego prawa.  

 

§ 2 

 

1. Na dzień zawarcia umowy strony ustalają zgodnie ze złożoną ofertą cenę paliwa w kwocie: 



Str. 2 umowy 

a) 1 litr oleju napędowego: ……………….. zł brutto 

b) 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95: ……….…zł brutto, 

2.  Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą udzielił stałego rabatu od ceny każdego litra paliwa w 

stosunku do dziennej ceny sprzedaży w kwocie:  

a) rabat od ceny 1 litra oleju napędowego: ……………….. zł brutto 

b) rabat od ceny 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95: ……….…zł brutto, 

i gwarantuje niezmienność rabatu w okresie obowiązywania umowy. 

3. Ceny wymienione w ust. 1 mogą ulegać wzrostowi lub obniżeniu proporcjonalnie do zmian cen na 

dystrybutorze i uwzględniają oferowany rabat wym. w ust. 2. 

4.  Wartość dostawy paliwa objętej niniejszą umową po zastosowanym rabacie wym. w ust. 2 nie 

może przekroczyć kwoty brutto ………. zł (słownie: ………….. 00/100). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przyczyn zmiany cen, zaś Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia kalkulacji cenowej. 

6. W przypadku nieuzasadnionego wzrostu cen jak również wzrostu cen o 10% w stosunku do 

obowiązujących w pierwszym dniu obowiązywania niniejszej umowy, a także złej jakości paliwa tj. 

nieodpowiadającej obowiązującym normom, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy. Odstąpienie wymaga złożenia przez 

Zamawiającego pisemnego oświadczenia Wykonawcy. 

 

§ 3 

 

1. Bezpośredni nadzór nad usługami i ich koordynację z ramienia Zamawiającego prowadzić                      

będzie Pan/Pani ….............................. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie                                       

Pan/Pani ………..………………… 

 

§ 4 

 

1. Ustala się następujące zasady fakturowania: 

Wykonawca będzie wystawiał dwukrotnie fakturę za sprzedane paliwo na podstawie 

potwierdzeń wym. w §1 ust. 8 za okres obejmujący 1 - 15 dni danego miesiąca oraz od 16 – 

ostatniego dnia danego miesiąca, 

2. Do każdej z faktur dostawca dołączy zbiorczy dowód wydania „wz”. 

3. Termin płatności faktury strony ustalają do 7 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu w 

formie przelewu na podany na fakturze nr konta bankowego zarejestrowanego w tzw. Białej księdze 

podatników VAT, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3. 

4. W przypadku podania przez Wykonawcę nr konta bankowego nie zarejestrowanego w tzw. Białej 

księdze podatników VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty. 

5. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Pszczyński, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, 

NIP: 638-180-00-82, odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg  w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 

Pszczyna. (Dane do elektronicznego fakturowania przez Platformę Elektronicznego Fakturowania - Nr 

PEPPOL: 6381520000). 

 

§ 5 

 

Umowa będzie obowiązywała w okresie wym. w §1 ust. 2, z tym, że w przypadku wcześniejszego 

wydatkowania kwoty wym. w § 2 ust. 4 niniejszej umowy strony uznają umowę za zrealizowaną.  

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zastrzega, że wielkość dostaw paliw przyjętych do realizacji może ulec zmianie, 

zostać ograniczona lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe 

przeznaczone na ten cel zostaną zmniejszone decyzja organów Powiatu Pszczyńskiego. 

2. Odstąpienie od umowy wym. w § 2 ust. 6 oraz w ust. 1 wymaga złożenia przez Zamawiającego 

pisemnego oświadczenia i dostarczenia go Wykonawcy z trzydniowym wyprzedzeniem. 

 

 



Str. 3 umowy 

§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu paliwo dobrej jakości, spełniające 

wymogi norm dla nich obowiązujące. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego1) za złą jakość paliwa. 

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne płatne w następujących 

wysokościach i z następujących tytułów: 

a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 000,00 zł brutto. 

b) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy  karę umowną w wysokości 20 000,00 zł 

brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wymienione w ust. 1 lit. a w terminie 14 dni od 

daty otrzymania wystawionej przez zamawiającego noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary. 

3. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 

należności przysługującej Wykonawcy.  

4. W przypadku zaistnienia szkody przekraczającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 9 

 

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 lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 145a ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 

a) wykonawca pomimo pisemnych wezwań nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową, 

w szczególności zgodnie z  §1 i §2 umowy. 

b) wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy(ów) bez zgody Zamawiającego, 

c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

majątku na rzecz Wierzycieli, 

d) otwarto likwidację Wykonawcy lub ogłoszono jego upadłość. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie, zgodnie z ofertą, części przedmiotu umowy 

podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a 

następnie dostarczy kopię umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu.  

2.  Powierzenie podwykonawcom przedmiotu umowy w zakresie określonym  w ust. 1 nie zmienia 

treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, 

jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3.  Należność za wykonane usługi, których wykonanie zostało powierzone Podwykonawcom na 

podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu i potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” 

zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury przez Wykonawcę, wraz z oświadczeniem 

podwykonawcy, iż jego wynagrodzenie zostało wypłacone przez Wykonawcę na konto bankowe 

podwykonawcy. 

 

 



Str. 4 umowy 

§ 11 

 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach wymienionych w ust. 2. 

2. Zmiany ogólne dotyczące: 

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, określona w § 3 

3) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej 

4) zmiana Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, 

dziedziczenia   spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa, 

5) zmiana załącznika do umowy wym. w § 12 tiret 3. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 

Strona zainteresowana wnioskuje do drugiej strony w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany, 

2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności. 

3) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w 

stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).  

4) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

5) W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony 

aneksu    do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu do umowy. 

 

§ 12 

 

Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

-    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

- Oferta przetargowa Wykonawcy 

- Załącznik do umowy – wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów Zamawiającego                 

i nazwiska kierowców uprawnionych do tankowania paliwa.  

  

§ 13 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego1) oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

2. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują 

się je rozwiązywać ugodowo, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.  

 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jedną 

dla Wykonawcy.  

 

 Zamawiający:                    Wykonawca: 


