
PROJEKT
UMOWA NR …./….

zawarta w dniu … . … . 2021 r., pomiędzy Powiatem Kłobuckim, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,
42-100 Kłobuck,  posiadającym nr  NIP:  574-205-65-18,  REGON: 152180754,  reprezentowanym przez
Pana Andrzeja  Kucharczyka -  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku,  zwanym w dalszej
części umowy Zamawiającym  

a ……………………………………………………………...................., posiadającą/ym NIP: .................,

REGON: .............................., reprezentowaną/ym przez: 

1. …………………......... - ................................

zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą

Na  podstawie  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  oraz  art.  4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1943 z
późn. zm.) zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej na stacjach
paliw Wykonawcy dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg, tj. Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku,
ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck oraz Obwodu Drogowego Nr 2  w Przystajni, ul. Targowa 18, 42-
141 Przystajń. 

2. Zamawiający planuje zakup paliw płynnych w szacunkowej ilości:
Część 1 – Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck  

- Olej napędowy: - 8 800,00    L
- Benzyna bezołowiowa -    815,00    L

Część 2 – Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni, ul. Targowa 18, 42-141 Przystajń 
- Olej napędowy - 8 700,00    L
- Benzyna bezołowiowa - 1 500,00    L

3. Podane  ilości  paliw  są  szacunkowe  i  stanowią  górną  granicę  do  jakiej  Zamawiający  będzie
dokonywał  zakupu paliw płynnych.  Ilości  te  mogą ulec  pomniejszeniu,  ze  względu na faktyczne
zapotrzebowanie Zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

4. Paliwa płynne muszą być zdatne do użytku, zarówno w warunkach letnich, jak  i zimowych, a przede
wszystkim muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy:

 dla oleju napędowego (ON) - PN-EN 590+A1:2017-06,
 dla benzyny bezołowiowej (Pb) - PN-EN 228+A1:2017-06.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliwa
na każde żądanie Zamawiającego.

6. Paliwa płynne będą tankowane do zbiorników pojazdów w wybranej stacji paliw,  a w przypadku
zaopatrzenia sprzętu w paliwo do kanistrów. 

7. Wykaz  pojazdów oraz  osób upoważnionych  do tankowania  zawiera  załącznik  nr  1  do niniejszej
umowy.

8. Dopuszcza się zmianę osób i pojazdów, o których mowa w ust. 7, co wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

§ 2
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Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy, tj. od daty podpisania umowy do dnia  31.12.2021 r., lub do
wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.

§ 3

1. Wartość umowy zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia …………………..r., wynosi: ……………………. brutto
(słownie: ………………………………………………)  w tym należny podatek VAT: ……….%,

w tym dla: 
części 1 – Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
cena brutto: ……………………. zł (słownie: ………………………………..) w tym należny podatek VAT ... %.
części 2 – Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
cena brutto: …………………. zł (słownie: …………………………………..) w tym należny podatek VAT ... %.

2. Rozliczenia  za  zatankowane  paliwa  będą  następować  w  oparciu  o  dzienne  ceny  sprzedaży
obowiązujące  w dacie  poszczególnych  tankowań pomniejszone  o  stały  upust  oferowany   przez
Wykonawcę od zakupu każdego litra paliwa w wysokości  … % zgodnie z ofertą z dnia  ………………… r.
stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

3. Kwota,  określona  w  ust.  1  –  2  obejmuje  wszelkie  koszty,  jakie  Zamawiający  ponosi
w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

1. Rozliczenie zakupów paliw dokonywane będzie dwa razy w miesiącu i  obejmować będzie okresy
rozliczeniowe trwające od pierwszego do 15-ego dnia miesiąca kalendarzowego i od 16-ego dnia do
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

2. Faktury VAT za transakcje bezgotówkowe dokonane przez Zamawiającego wystawiane będą przez
Wykonawcę,  w  terminie  7  dni  po  zakończeniu  każdego  z  okresów  rozliczeniowych.  Za  datę
sprzedaży  uznaje  się ostatni  dzień danego okresu rozliczeniowego.  Faktury VAT płatne będą w
terminie  do  21  dni  od  daty  sprzedaży  w formie  przelewu na  konto  Wykonawcy  wskazane  na
fakturze. 

3. Do  faktury  powinien  zostać  załączony  wykaz  wartości  sprzedawanego  paliwa  z  podaniem
następujących danych: 
- rodzaj paliwa;
- nr rej. pojazdu;
- data dokonania zakupu paliwa; 
- ilość zakupionego paliwa;
- cena jednostkowa /za 1 l/;
- stawka VAT;
- wartość brutto;
- wartość VAT;
- wartość netto.

4. Nabywcą faktury jest: Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP 574 205 65
18. Odbiorcą faktury jest Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z
umowy na rzecz osób trzecich.

§ 5

1. W  przypadku  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność  Zamawiający,  zapłaci  on  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  5%
wynagrodzenia brutto.

2. W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność  Wykonawca,  zapłaci  on  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  5%
wynagrodzenia brutto.
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3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić  na  zasadach  ogólnych,  określonych  przepisami  Kodeksu  Cywilnego,  odszkodowania
przewyższającego karę umowną.

4. W przypadku naliczenia kar umownych o których mowa w ust. 2 Wykonawca   wyraża zgodę na
potrącenie ich z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy na podstawie noty obciążeniowej. 

§ 6

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 jej
zawarcia,  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę  na  piśmie  w  terminie  jednego  miesiąca  od  powzięcia
wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  Wówczas  wykonawca  otrzymuje  wynagrodzenie  w
wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej
nie mają w tym przypadku zastosowania i wykonawca nie może żądać odszkodowania.

§ 7

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy spowodowane wydarzeniami
„siły wyższej”. 

2. Strona doświadczona działaniem  „siły wyższej” jest obowiązana niezwłocznie informować drugą
stronę. Informacja ta winna być udokumentowana właściwymi dowodami.

§ 8

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  umową,  będą  miały  zastosowanie  przepisy  ustawy  Kodeksu
cywilnego. 

2. Ewentualne  spory  wynikłe  z  wykonania  niniejszej  umowy  poddane  będą  rozstrzygnięciu  przez
właściwe dla Zamawiającego polskie sądy powszechne.

3. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem niżej
wymienionych możliwości i warunków dokonania tej zmiany:

a) dopuszczalna  jest  zmiana  umowy  polegająca  na  zmianie  danych  wykonawcy
bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

b) dopuszczalna  jest  zmiana  osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  oraz  pojazdów
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

c) dopuszczalna  jest  możliwość  zmiany  strony  umowy  –  wykonawcy  w  sytuacji  następstwa
prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,

d) dopuszczalna  jest  zmiana  wynagrodzenia  brutto,  w  przypadku  zmiany  przepisów
obowiązujących dot. podatku VAT o różnicę pomiędzy stawką obowiązującą w chwili podpisania
umowy, a stawką po zmianie.

5. Dokonanie  zmiany  umowy  w  zakresie  jw.  wymaga  uprzedniego  złożenia  na  piśmie     prośby
wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie
lub przedłożenia propozycji zmian przez Zamawiającego.

6. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Niniejsza  umowa  została  zawarta  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  egz.  dla

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
         

         WYKONAWCA                ZAMAWIAJĄCY
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