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Projekt 
 

Umowa Nr ………………….. 
 
W dniu …………… r. w Żarnowie pomiędzy: 
Gminą Żarnów z siedzibą 26-330 Żarnów ul. Opoczyńska 5, NIP: 768-17-17-807 
reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy – Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Pani Edyty Belicy – 

Skarbnika Gminy,  

zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  ……………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 
z siedzibą w …………………………………………………………………………………… 
NIP: ………………………………. 
reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
zawarto umowę o następującej treści: 
 
Wykonawca został wybrany zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na postawie ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.) 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa benzyny bezołowiowej 95/ oleju napędowego wraz 
dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego i udostępnienie w formie dzierżawy na 
okres trwania umowy, zbiornika spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 
przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz.1211 z 
późn. zm.), służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem 
napędowym. 
2. Przedmiot umowy jest ściśle określony w: 

1) ofercie Wykonawcy,  
2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż SWZ wraz z załącznikami, Oferta Wykonawcy oraz 
Umowa z załącznikami stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co 
oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich 
postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony w żadnym wypadku do ograniczenia 
Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności. 

 
§2 

Wykonawca oświadcza, że: 
1) Zapoznał się na etapie przygotowania oferty z przedmiotem zamówienia oraz 

wykorzystał wszystkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego 
roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny, wiedzę techniczną 
i doświadczenie, 

3) Zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy 
oraz oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej 
określonych 
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§3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca udostępni zamawiającemu w formie dzierżawy na okres trwania umowy, 
przenośny, naziemny zbiornik na olej napędowy o pojemności 1500 l wyposażony w 
dystrybutor z układem pomiarowym poboru paliwa przeznaczony do wewnętrznego 
tankowania pojazdów zamawiającego olejem napędowym. 
2. Zbiornik na olej napędowy musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, 
jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do 
magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113 r. poz. 1211 z  zm). 
3. Zamawiający wyznacza miejsce posadowienia zbiornika magazynowego na olej 
napędowy – siedzibę Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów na 
terenie przystosowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Koszt dostawy, montażu i uruchomienia zbiornika magazynowego z układem 
dystrybucyjnym poboru paliwa ponosi wykonawca. Wykonawca dostarczy i uruchomi 
zbiornik magazynowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 
5. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeszkolenie obsługi zbiornika pracowników 
wskazanych przez zamawiającego w zakresie bieżącej eksploatacji. 
6. W okresie obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zbiornika 
magazynowego w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 
7. Przez czas trwania umowy obsługa techniczna i naprawy zbiornika do oleju napędowego 
leżą po stronie wykonawcy, a awarie zbiornika będą usuwane niezwłocznie przez 
wykonawcę po zgłoszeniu usterki przez zamawiającego. W przypadku usterki wykonawca 
jest zobowiązany zapewnić ciągłość dostaw z zachowaniem oferowanych cen i odległości 
mniejszej niż 5 km od siedziby zamawiającego. 
8. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw oleju napędowego 
poprzez przepompowanie dostarczonego oleju napędowego do zbiornika na terenie 
siedziby zamawiającego. 
9. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego autocysterną wyposażoną w 
pompę lub dystrybutor, spełniający wymagania obowiązującego prawa. 
10. Pojazd, którym realizowane będą dostawy musi być wyposażony w legalizowane 
urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. 
11. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania 
umowy (szacuje się dostawę raz na 14 dni). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania zamówienia od 
zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznie, faksem lub drogą 
elektroniczną każdorazowo określając wielkość dostawy. 
12. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia 
zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. Zamawiający 
wymaga aby poszczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni robocze w 
godz. 8:00 - 15:00, każdorazowo w obecności pracownika zamawiającego. 
13. Wykonawca na ustne lub pisemne życzenie zamawiającego będzie dostarczać 
aktualne świadectwo jakości określanej partii oleju napędowego. 
14. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego 
stosowania : w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowym tzw. ON zimowy. 
15. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będzie odbywać się na podstawie 
zainstalowanego na cysternie wykonawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą 
dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa. 
16. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód WZ, który zamawiający potwierdzi 
oraz wydruk z drukarki. Na fakturze zostanie wyszczególniona z wydruku drukarki 
rzeczywista ilość dostarczonego paliwa. 
17. Po zakończeniu umowy wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany do 
demontażu i odbioru zbiornika. 
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18. Z chwilą stwierdzenia i udokumentowania, że dostarczone paliwo nie spełnia wymagań 
jakościowych Dostawca niezwłocznie, na swój koszt, usunie wadliwe paliwo, oczyści zbiornik 
i dostarczy paliwo zgodne z wymaganiami jakościowymi. O powyższym fakcie Zamawiający 
poinformuje Dostawcę pisemnie, w sytuacjach nagłych (np. zamarznięcie paliwa) – 
telefonicznie.   
19. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w 
trakcie realizacji dostaw uszkodzenia mienia oraz spowodowanie zagrożenia osób w wyniku 
realizowanych dostaw.  
20. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie do 2 dni od daty 
zgłoszenia(pisemnie lub telefonicznie). 
21. Wykonawca zapewni należyte bezpieczeństwo osób postronnych w miejscu tankowania 
pojazdów. 

 
§4 

Termin realizacji 
1. Niniejsza umowa zawarta jest od dnia 01.07.2022 r. na okres 18 miesięcy tj. do dnia 
31.12.2023 r. 
2. Wykonawca dostarczy i uruchomi zbiornik magazynowy w terminie 3 dni od daty 
podpisania umowy. 

 
§5 

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy SWZ i że stanowi ona 
wraz z ofertą Wykonawcy integralną część niniejszej umowy. 

 
§6 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe 
regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. 
2. Zapłata za wykonane prace nastąpi na zasadach określonych w §10. 
3. Cena zakupu benzyny bezołowiowej 95/oleju napędowego pomniejszana będzie o stały w 
okresie realizacji zamówienia upust w wysokości …........ zł/l. Upust będzie udzielany od ceny 
hurtowej publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu dostawy. 
4. Szacowana wartość zamówienia dostawy benzyny bezołowiowej 95/oleju napędowego 
wraz z dzierżawą zbiornika wynosi ………………….. brutto. 
5. Zapłata za zakupioną benzynę bezołowiową 95/olej napędowy następować będzie w 
formie bezgotówkowej (przelew bankowy) na podstawie  prawidłowo wystawionej faktury 
VAT z załączonym wykazem faktycznie dokonanych transakcji zakupu paliwa w 
miesięcznym okresie rozliczeniowym. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego 
okresu rozliczeniowego.  Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który 
zamawiający potwierdzi.  
6. Termin płatności ustala się na ……… dni od daty wystawienia faktur Zamawiającemu.  
7. Wykonawca doliczy miesięczną cenę dzierżawy zbiornika do faktury VAT wystawionej 
ostatniego dnia miesiąca w wysokości ………………………….., zgodnie ze złożoną ofertą. 
8. Za opóźnienie w terminie płatności faktur określonego w ust. 6  Wykonawca naliczał 
będzie Zamawiającemu odsetki ustawowe. 
9. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmy podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego 
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 
2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa powyżej; 

b) Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku d towarów i usług. 
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3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w pkt 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 
z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na 
rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu 
dokonania nieterminowej płatności. 

 
§7 

Odstąpienie od umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy:  

a) 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 okoliczności. W tym przypadku Dostawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,  
b) gdy Dostawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą 
starannością po dwukrotnym zaistnieniu sytuacji opisanych w niniejszej umowie,  
c) gdy Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację 
bez uzasadnionych przyczyn.  

 
§8 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % przewidywanego 
wynagrodzenia szacowanego (brutto) określonego § 6 ust. 4  umowy z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy.     
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w wysokości 10 % przewidywanego 
wynagrodzenia szacowanego (brutto) określonego w § 6 ust. 4 umowy z tytułu odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.  
3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2 % od wartości dostawy, 
której jakość nie spełnia wymogów określonych w aktualnie obowiązujących normach. 
4. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia w dostarczeniu paliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za 
wykonany przedmiot umowy w oparciu o stosowne noty księgowe po wyczerpaniu 
pisemnego postępowania reklamacyjnego.  
7. Zamawiający ma prawo do bezzwłocznego odstąpienia od umowy z winy Dostawcy w 
przypadku dwukrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa. W związku z 
powyższym Dostawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 20 % 
przewidywanego wynagrodzenia szacowanego (brutto) określonego § 6 ust. 4  umowy. 

 
§9 

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych 
z realizacji niniejszej Umowy. 
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień 
publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa. 
5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 
i ustalonych zwyczajów. 
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6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji dostaw będących przedmiotem 
niniejszej umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego – P. ……………………………. tel. …………………………… 
b) ze strony Wykonawcy - p.................................. , tel. .........................................……….. 

5. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
7. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  

a) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 
 
 
   ...........................................                    ............................................. 

Zamawiający              Wykonawca 


