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Załącznik nr 2a 

 
U M O W A  Nr  ……/2022 

 

Zawarta w dniu ……………… 2022 roku w Sułowie   
pomiędzy: 
Gminą Sułów z siedzibą w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów, NIP 922-29-42-581, 
950368598  
zwaną dalej Zamawiającym  
reprezentowaną przez: 
Leona Bulaka – Wójta Gminy Sułów   
przy kontrasygnacie Aleksandry Zając – Skarbnika            
a 
firmą: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP…………….. REGON………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą  
reprezentowaną przez:  
Pana/Panią 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanymi w dalszej części umowy „Stronami” 
 
o następującej treści:  
  

 
§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego, 
bezgotówkowego dostarczania benzyny bezołowiowej 95 oktanowej do pojazdów i 
urządzeo, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i złożoną 
ofertą stanowiące załączniki do niniejszej Umowy, będące jej integralną częścią. 

2. Sprzedaż paliw dokonywana będzie na stacji paliw znajdującej się w 
………………………………………………………………………….. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje zakup benzyny bezołowiowej 95 oktanowej w 
szacunkowej ilości 2 500 l 

4. Wydawanie zakupionego paliwa odbywad się będzie wyłącznie do zbiorników 
paliwowych pojazdów samochodowych oraz zbiorników przenośnych należących do 
Zamawiającego. 

5. Ostateczna ilośd dostawy paliw wynikad będzie z realizacji zamówienia do kooca 
czasu trwania umowy wg bieżących potrzeb Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega, że ilośd dostarczanego paliwa określona w § 1  pkt 3 może 
byd mniejsza lub większa w związku z czym Wykonawca nie może rościd 
wynikających z tytułu różnicy skutków prawnych wobec Zamawiającego, a 
zaoferowany upust o którym mowa w § 2 pkt 2 będzie stosowany w okresie trwania 
umowy bez względu na rzeczywistą (koocową) wielkośd zamówionego towaru. 

 

 § 2 
 

1. Szacunkowa wartośd przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 wynosi: 
- brutto …………………….. zł (słownie: ………………………………. złotych 00/100); 
- netto …………………….. zł (słownie: ………………………………. złotych 00/100); 
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- VAT …………………….. zł (słownie: ………………………………. złotych 00/100);. 
2. Wykonawca przy sprzedaży benzyny bezołowiowej udziela Zamawiającemu stałego 

rabatu w wysokości  ….. % o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena 1 litra 
paliwa wyświetlona na dystrybutorze w momencie transakcji zakupu paliwa. 

3. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczane paliwa przelewem na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Faktury 
będą wystawiane Zamawiającemu z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz 
stałego rabatu określonego w pkt 2.  

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności faktur Wykonawca ma prawo 
naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzieo zwłoki od wartości brutto paliwa z 
niezapłaconej faktury. 

5. Pobieranie paliwa odbywad się będzie sukcesywnie wg aktualnych potrzeb 
Zamawiającego przez wskazanych pisemnie upoważnionych pracowników 
Zamawiającego. 

6. Ilośd jednorazowo pobranego paliwa przez pracowników Zamawiającego musi byd 
zgodna z wystawioną przez Wykonawcę fakturą, która będzie zawierad następujące 
dane: 

- rodzaj pojazdu wraz z jego numerem rejestracyjnym, a w przypadku poboru 
paliwa do kanistra rodzaj sprzętu; 
-własnoręczny podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego 
potwierdzającego dany zakup. 

7.  W przypadku, gdy ceny proponowane przez Wykonawcę znacznie przekraczad będą 
ceny oferowane przez konkurencyjne stacje paliw, Zamawiający zastrzega 
możliwośd odstąpienia od realizacji umowy 

 

§ 3 
 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakośd sprzedawanej benzyny bezołowiowej, 
spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 
października 2015 r. w sprawie wymagao jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 
2015 poz. 1680 z późn. zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 

2. Wykonawca przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliwa na 
każdorazowe żądanie Zamawiającego. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo żądad od Wykonawcy 
skierowania próbki paliwa do kontrolnych badao laboratoryjnych, lub samodzielnie 
zlecid wykonanie badao próbki paliwa zatankowanego na stacji Wykonawcy. W 
przypadku, kiedy wynik badania będzie świadczył o niespełnieniu przez paliwo 
wymagao jakościowych, Zamawiający ma prawo rozwiązad niniejszą umowę ze 
skutkiem natychmiastowym, a kosztami badania obciążyd Wykonawcę. 

 
 

§ 4 
 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 

31.12.2023 r. 
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomid Zamawiającego z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem o sytuacjach (awariach, brakach w dostawach 
paliwa), które uniemożliwią tankowanie pojazdów i urządzeo zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego. 

 
§ 5 
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1. W przypadku rozwiązania umowy z powodu przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty 
brutto wymienionej w § 2 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o okoliczności, iż  Wykonawca nie świadczy dostawy paliw płynnych przez co 
najmniej 7 dni. 

3. Jeżeli wysokośd zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 
strony mogą dochodzid odszkodowania uzupełniającego.  

4. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokośd kar 
umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca zobowiązuje się pokryd wszystkie straty poniesione przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie powstałe z jego winy w czasie wykonywania 
umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia. 
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili 
zwarcia umowy, Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może 
żądad wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 

 
§ 6 

 
1. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów zamawiający zgłosi 

niezwłocznie pisemną reklamację do wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
rozpatrzyd reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i zawiadomid 
pisemnie zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi 
na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania, uważane 
będzie przez zamawiającego za uznanie reklamacji przez wykonawcę. 

2. W razie stwierdzenia złej jakości zakupionych paliw płynnych Zamawiający może 
żądad od Wykonawcy niezwłocznego dostarczenia aktualnego świadectwa 
jakości tych paliw. 

3. Załatwienie reklamacji następowad będzie poprzez wymianę produktu 
wadliwego na wolny od wad, na koszt wykonawcy, w terminie 14 dni, licząc od 
daty uznania reklamacji przez zamawiającego. 

4. W przypadku braku wymiany produktu wadliwego na wolny od wad, w terminie 
określonym w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpid od umowy  

5. Jako koordynatora w zakresie uzgodnieo dotyczących realizacji umowy 
Zamawiający wyznacza p. ………………………………………………… – pracownika Urzędu 
Gminy Sułów, zaś Wykonawca wyznacza p. 
……………………………………………………………………………. 

§ 7 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwośd zmian postanowieo zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 
następującym zakresie: 

a) Zmiana cen paliw w przypadkach: wzrostu lub obniżenia podatku akcyzowego, 
zmiany stawki podatku VAT;  

b) Zmiany danych osobowych, teleadresowych oraz rachunku bankowego; 
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2. W terminie 7 dni od wystąpienia któregokolwiek z powyższych powodów strony 
przedstawią pisemny wniosek o zmianę umowy. 

 
§ 8 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. W razie sporu wynikłego z realizacji niniejszej umowy właściwym do jego 

rozpatrzenia będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 9 
 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
 
 
 …………………………………….                                                 …………………………………………… 
 


