
ZP – 3/PN/2021                                                                            Załącznik nr 6  - wzór umowy 
                                                                                                                                       

               

Umowa nr ……… /2021 r. 
 
   W dniu ………………r. pomiędzy gminą Zgierz, w imieniu której działa  

Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8,  
   95-100 Zgierz, działający na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr III/18/10 

Rady Gminy Zgierz  z dnia 30 grudnia 2010 r., posiadającym NIP 732-001-38-70, 
   REGON 470306752 reprezentowany przez:     
   Mirosława Burzyńskiego  –   Dyrektora  Zakładu, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa Wójta Gminy Zgierz,  zwanym dalej Zamawiającym,  
                                                                     a  

 
  Firmą ……………………………………………………………………….  z siedzibą  
  w  ………………………………, wpisaną do ………….. pod nr ………,  posiadającą 

koncesję na obrót paliwami płynnymi,  NIP ……………………. REGON …………..,  
reprezentowaną przez:  

 
   1. ………………………………. – …………………………,  zwanym Wykonawcą,  
 

została zawarta umowa, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego  wyboru 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-3/PN/2021 
 w trybie podstawowym bez negocjacji , o następującej treści: 

. 
§1. 

( Przedmiot umowy) 
 1.  Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy paliw 

płynnych (benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy) z dystrybutorów na stacji paliw   do 
pojazdów i urządzeń będących w użytkowaniu Zamawiającego,  
      rozliczany bezgotówkowo wedle jego potrzeb. 
 2.  Ilość paliwa przewidzianego do sprzedaży w ramach dostawy wynosi odpowiednio: 

       1) benzyna bezołowiowa 95 –   4 500 litów 
       2) olej napędowy -  131 000  litrów 

 3.   Paliwa, o których mowa w ust.2 będą kupowane sukcesywnie w ilościach wg  
 potrzeb Zamawiającego,  poprzez tankowanie z dystrybutorów na stacji paliw 
bezpośrednio  do  zbiorników paliwa pojazdów i urządzeń oraz przystosowanych do 
przewozu paliwa karnistrów będących własnością Zamawiającego.  

4.  Wielkości wskazane powyżej są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu 
niezrealizowania zakupu w podanych ilościach Wykonawcy nie przysługują  żadne 
roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
Z uwagi na powyższe Zamawiający określa, iż minimalna wartość świadczenia z tytułu 
realizacji przedmiotowego zamówienia wyniesie 30% wartości zamówienia wskazanego 
w ofercie.  
 5.  Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonywania zmian ilościowych  

 przedmiotu zamówienia do wysokości przewidywanego wynagrodzenia  
 umownego. 



6.  Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa posiadają jakość zgodną z  
      obowiązującymi normami z uwzględnieniem normy dla oleju napędowego  
       zimowego. Wykonawca zapewnia ciągłość dostaw oraz możliwość całodobowego  
       tankowania paliwa na stacji paliw. 
7.  Zamawiający przedłoży Wykonawcy w dniu podpisania umowy  wykaz pojazdów  
      wraz z numerami rejestracyjnymi oraz wykaz sprzętu i zobowiązuje się do stałej  
      aktualizacji tego wykazu (załącznik nr 1) 
8.   Sprzedaż paliw realizowana będzie na stacji paliw Wykonawcy położonej  
      w miejscowości ………………………………………………………… 
9.   W dniu tankowania paliwa przez pracownika Zamawiającego, Wykonawca wpisuje  
      w karcie drogowej pojazdu lub karcie sprzętu  ilość pobranego paliwa, podpis i  
      pieczątkę firmową Wykonawcy. Obowiązek przedłożenia karty drogowej pojazdu  
      lub sprzętu należy do pracownika Zamawiającego, pobierającego paliwo na stacji. 
10. Każda dostawa paliwa do pojazdu lub urządzeń odbywać się będzie na podstawie  

dowodu wydania paliwa (WZ) zawierającego: datę zakupu, ilość i rodzaj paliwa,  
      obowiązującą cenę brutto 1 litra paliwa na stacji paliw w dniu tankowania oraz  
      cenę  jednostkową  paliwa pomniejszoną o należny rabat, wartość zakupionego  

paliwa brutto, wartość udzielonego rabatu,  numer rejestracyjny pojazdu lub  nazwę   
      sprzętu,  imię i nazwisko   pobierającego paliwo wraz z  jego podpisem.  
      Cena  jednostkowa brutto paliwa wykazana w dokumencie „WZ” musi odpowiadać    
      cenie wyświetlanej na dystrybutorze w dniu dokonywania zakupu przez  
      Zamawiającego pomniejszonej o  udzielony rabat ……..%. 
 

§ 2. 
( Termin realizacji przedmiotu umowy) 

 
 1   Umowa zostaje zawarta na czas określony 

- termin rozpoczęcia  od 01.01.2022 r. 
- termin zakończenia do 31.12.2022 r. 

2 .  Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niedokonania zakupu  
paliwa przez Zamawiającego odpowiadającej ilości, o której mowa w §1 ust.2 

       w trakcie trwania umowy, z  zastrzeżeniem, że minimalna wartość świadczenia z 
tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia wyniesie 30% wartości zamówienia 
wskazanego w ofercie.  

            3.   Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy paliwa 
w ilości określonej w §1  ust. 2 lub mniejszej, wynikającej z aktualnych potrzeb   
Zamawiającego. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania  
umowy w/w ilości,  Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów  

      paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz  
      Wykonawcy. 
4   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiennego wykorzystania ilości  
     poszczególnych rodzajów paliw w ramach zawartej umowy. 
 
 
 
 



§ 3. 
(Wynagrodzenie) 

 
1.   Przewidywane wynagrodzenie umowne, zgodnie ze złożona ofertą, wynosi  
      zł  ………………. brutto (słownie: …………………………………………… 
      ………………………),   w tym podatek VAT …..% w kwocie zł ………….. 
      (słownie: ………………………………………………………………………….). 
       Wartość ta może ulec zmianie – zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych cen  
       paliwa w trakcie realizacji zamówienia oraz zmian ilościowych tankowanego paliwa. 
2.  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zakupione  paliwo. 
3.   Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za zakupione paliwa ceny, która  
      wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny  brutto 1 litra  
      paliwa obowiązującej na dystrybutorze  w dniu tankowania i każdorazowo  

 pomniejszonej  o  udzielony w wysokości ……..% rabat.    
4. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zakupionych paliw będzie  
    odbywało się dwa razy w miesiącu, tj.: 

a) za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, 
        b) za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca,  

      na podstawie  dowodu wydania paliwa (WZ), o którym mowa w § 1 pkt 10. 
      Dokument WZ stanowi integralną część faktury 
6.   Podstawą do wystawienia faktury VAT na dany pojazd i sprzęt za okres    
      rozliczeniowy, o którym mowa w § 3 ust. 4  lit. „a” i „b”, są wystawione w tym  
      okresie dowody WZ,  o których mowa w § 1 pkt 10 niniejszej umowy. 
     Faktury wystawiane będą na sumę zawartych transakcji na podstawie dowodów   
     WZ  wystawionych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym oddzielnie 
dla każdego pojazdu, w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego. Wystawione 
faktury muszą wskazywać jako 
 
      podatnika –  nabywcę:  Gmina Zgierz ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz,  
     NIP 732-20-11-556,   
       a jako odbiorcę i płatnika: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą  
      w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8, Dąbrówka Wielka, 95-100 Zgierz. 
 
7. Zapłata za zakupione przez Zamawiającego paliwa w okresie rozliczeniowym,  
      następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę  
     faktur VAT, w drodze przelewu,  na konto podane w treści faktury,  
      w terminie 14 dni od dnia doręczenia  Zamawiającemu wystawionych faktur VAT.  
 8.  Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy  
      Wykonawcy.  
 9.   Nie dokonanie zapłaty w terminie skutkuje możliwością naliczenia przez  

 Wykonawcę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 
zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia. 

10.  Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia  
 Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust.1 

§ 4. 
( Odstąpienie od umowy, kary umowne) 



1. Zamawiający może odstąpić od umowy  w razie wystąpienia istotnej zmiany 
     okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, 
     czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy 
      w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
     o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
     wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2.  W sytuacji, o której mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§5 

( Rozwiązanie umowy, kary umowne) 
 

1.  Umowa może zostać rozwiązana, w każdym czasie, na mocy porozumienia stron.  
2.  Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu   
     wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez jedną ze Stron istotnych postanowień  
     niniejszej umowy.  
3.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w szczególności  
     w przypadku:  

1) trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa;  
2) zaprzestania sprzedaży.  
W powyższych przypadkach warunkiem odstąpienia zamawiającego 

 od umowy jest wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni. 
Wezwania i odstąpienie od umowy winny być dokonane na piśmie. 

4.  W przypadku, trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczonego przez 
Wykonawcę  paliwa bądź zaprzestania sprzedaży przez Wykonawcę paliwa 
Zamawiającemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości   3 % wartości brutto 
przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oddzielnie za każdy 
przypadek.  
5.  Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni, od daty powstania zobowiązania.  
6.  W przypadku gdy kara umowna przewyższa wartość poniesionej szkody, 
Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 
10 % wartości przedmiotu umowy brutto  określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
7.  Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 
    w przypadku opóźnienia w zapłacie za co najmniej cztery okresy rozliczeniowe. 
 
 
 
 
 
 

§ 6. 
(Postanowienia końcowe) 

 
 1. Wszelkie zmiany  i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności  
     formy pisemnej. 



2.  Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i Prawa  
zamówień publicznych. 

3.  W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy  
      miejscowo dla Zamawiającego. 
4.  Załącznikami stanowiącymi integralna część umowy są: 
     - oferta Wykonawcy  
     - Specyfikacja  Warunków Zamówienia 
5.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
     dla każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        

Załącznik nr 1 do umowy nr …..     /2021 
Wykaz pojazdów i urządzeń będących w użytkowaniu Gminnego  

Zakładu Komunalnego z/s Dąbrówce Wielkiej 
 

l.p.  Nazwa pojazdu, urządzenia Nr rejestracyjny 



 

1 Autobus Autosan EZG 37935 

2 Autobus Renault EZG CR70 

3 Autobus Renault EZG 4LY3 

4 Autobus Renault EZG FR66 

5  Autobus Renault EZG JH50 

6 Autobus Renault EZG HX88 

7 Autobus Ikarus EZG 65742 

8 Autobus Mercus MB Sprinter EZG 30545 

9 Autobus Mercus MB Sprinter EZG 43294 

10 Autobus Mercus MB Sprinter EZG 74503 

11 Autobus Mercus MB Sprinter EZG 84974 

12 Ford Transit EZG 7CR7 

13 Ford Transit EZG 50R6 

14 Samochód ciężarowy IVECO EZG 42577 

15 Volkwagen Caddy EZG 49971 

16 Lublin DAEWOO MOTOR POLSKA EZG 9GS8 

17 Lublin DAEWOO MOTOR POLSKA EZG CR12 

18 Opel Combo EZG 8MY8 

19 Peugeot Expert EZG 46639 

20 Samochód ciężarowy VOLVO EZG GC66 

21 Samochód ciężarowy STAR  EZG 31056 

22 Samochód ciężarowy SCANIA EZG 65426 

23 Fiat Panda  EZG 10LS 

24 Toyota Corolla EZG 99LE 

25 Dacia Duster EZG 59140 

26 Ciągnik Ursus U-1222 EZG A75L 

27 Ciągnik Ursus C 360 EZG A86V 

28 Ciągnik Farmtrac P 9N EZG C31N 

29 Ładowarka 2L9Z6  

30 Koparka JCB  

31 Minikoparka JCB 8018  

32 Koparka JCB - 2  

33 Równiarka XCMG  

34 Walec drogowy BOMAG  

35 Rębak WC 8  

36 Agregaty prądotwórcze stacjonarne  

37 Agregaty prądotwórcze przenośne  

38 Sprzęt mechaniczny  

 


