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Istotne dla stron postanowieni warunków umowy 

 
 

Na podstawie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści : 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy są  
Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2017r. 
Bezgotówkowe sukcesywne tankowanie pojazdów i maszyn ZDP w czynnej całodobowo stacji 
paliw usytuowanej w granicach administracyjnych Miechowa. 
Przewidywane ilości: 
Benzyna 95 bezołowiowa – 5 000 l 
Olej napędowy – 28 000 l 

 

2. Wykonawca, oświadcza, że dostarczane paliwo  spełnia wymagania jakościowe jak dla paliw 

ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680 ze zm.)  oraz 

odpowiednio obowiązujących norm. 

 

Dostarczane przez  Wykonawcę olej napędowy w zależności od sezonu,  będzie w gatunkach: 

standard i zimowym, spełniającego normę PN-EN 590: 2013, benzyna bezołowiowa Pb95, 

spełniająca normę   PN-EN 228: 2009. 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie skutki wynikłe ze sprzedaży paliw o parametrach nie 

odpowiadającym Polskim Normom. 

 

3. W/w ilości są ilościami przewidywanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy ich ilość 

może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

W związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb 

Zamawiającego,  zastrzega się, iż ilość paliwa podana powyżej jest ilością szacunkową 

(orientacyjną), podaną w celu obliczenia ceny oferty. Z uwagi na to, iż ilość paliwa 

określona w powyższym punkcie może ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy płatne 

będzie wg. rzeczywistej ilości odebranego paliwa. 

Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem 

Zamawiającego. 
 

4. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanego na stacji 

benzynowej paliwa.  

 

5.  Wykonawca oświadcza, że odpowiada za szkody spowodowane złą jakością sprzedawanego 

paliwa.  

Wykonawca przeprowadzi postępowanie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji przez Zamawiającego i wyda pisemną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu 

reklamacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego, szkoda zostanie naprawiona na 

koszt Wykonawcy. W przypadku odrzucenia, Zamawiający może powołać rzeczoznawcę w 

celu potwierdzenia, że uszkodzenie środków transportu Zamawiającego spowodowane 

zostało złą jakością paliwa, wartość poniesionej szkody (m. in. naprawy pojazdu, holowania, 

pomocy technicznej i ekspertyz), pokryje Wykonawca. 

 

§ 2 

1. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się sukcesywnie od dnia podpisania umowy 

do 31.12.2017r. 
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2. Termin wykonania może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego odbioru przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia, do wyczerpania kwoty wynikającej z umowy. 

W ramach kwoty umownej Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych 

rodzajów paliwa.  

§ 3 

1. Ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu umowy o których mowa w § 1 ust.1 będą 

naliczane wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu bezgotówkowego zakupu i 

 mogą ulegać zmianie w przypadku wahań na  rynku paliwowym  i zmian  cen u dostawców 

paliwa.  

2.  Upust - ……. zł w stosunku do cen jednostkowych brutto paliwa obowiązujących w dniu 

bezgotówkowego zakupu  jest stały przez cały okres obowiązywania warunków umowy. 

3. Przewidywana wartość wynagrodzenia umownego  na podstawie złożonej oferty wynosi   

…….……………zł(brutto) słownie: ………………………………………….. 

4. Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu umowy  będzie równa 

iloczynowi  cen jednostkowych i odebranej przez Zamawiającego ilości litrów paliwa. 

5. W przypadku różnicy pomiędzy przewidywaną wartością wynagrodzenia umownego                

( wynika to z przewidywanego zużycia paliwa), a ostateczną (wynika to z faktycznego 

zużycia paliwa), Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

6. Rozliczenie będzie następowało na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, jako iloczyn 

faktycznie odebranych litrów  paliwa i cen jednostkowych brutto obowiązujących w dniu 

zakupu z uwzględnieniem oferowanego upustu. 

7. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie odbywała się przelewem na konto 

Wykonawcy w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury.        

W przypadku zapłaty przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Dostawca ustanawia  do pełnienia funkcji swojego przedstawiciela 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji swojego przedstawiciela 

p. Krzysztofa Szarka 

 

§ 5 

 

1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za 

zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z 

zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3.  Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a 

do 143d ustawy PZP. 

1) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami; 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia 

doręczenia faktury,  
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b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej 

rygorystyczny niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą  

c) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy 

musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ. 

d) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały 

wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty 

wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. 

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usługi w terminie 7 dni od 

dnia ich zawarcia. 

3) Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 4). jeżeli wartość 

zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i 

usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. 

5.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy PZP, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Podwykonawcą robót w zakresie  ……………………................... będzie......................... 

 

§ 6 

 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach ; 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne ; 

 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 

w wysokości 10% przewidywanego wynagrodzenia umownego  brutto za cały przedmiot 

umowy. 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kary umowne ; 

 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 

w wysokości 10% przewidywanego wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot 

umowy. 

b)  za opóźnienie w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej. 

3.  Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym naliczone 

kary umowne na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego. 
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§ 7 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a/ zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 

b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c/ wykonawca przerwał realizację dostaw na okres 1 tygodnia bez uzasadnienia, 

d/ jeżeli Wykonawca nie realizuje dostaw zgodnie z umową,  nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, jakość paliwa odbiega od opisanego w SIWZ. 

e/ 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 przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

daty powzięcia informacji o powyższych  okolicznościach, 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia określone w ust.1 

powyżej nie jest warunkowane wcześniejszym wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości       

z zakreśleniem terminu ich usunięcia. 

 

§ 8 

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

 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy terytorialnie dla Zarządu 

Dróg Powiatowych w Miechowie.  

 

§ 10 

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  jednej dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                       WYKONAWCA : 

 

 
 

 

 


