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Załącznik nr 5 

Umowa  

 

Zawarta w dniu ………….. w ………………, pomiędzy: 

 

………………………………………………. z siedzibą ……………………………….……... 

NIP ……………………..  REGON …………………….., w imieniu którego działają: 

……………………………………….., zwana dalej „Wykonawcą” 

 

a  

 

Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice, w imieniu którego 

działają ………………………………………………………, zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

§  1 

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa olej napędowy i benzynę bezołowiową 95 

dla pojazdów Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i podległych zakładów, na podstawie 

oferty Wykonawcy wybranej po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego z dnia 

………………… nr ……………………….. 

2. Umowa obowiązuje od dnia ……………… do dnia …………………………. r.  

3. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym 

stopniu, jakby były to działania uchybienia i zaniedbania jego własne. 

 

§  2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wydawania przedmiotu zamówienia 

określonego w § 1 według zapotrzebowania Zamawiającego do wskazanych przez niego 

pojazdów DPS w Klisinie na stacji paliw Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia (koncesję) oraz kadrę zdolną do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca gwarantuje jakość produktów zgodną z obowiązującymi normami. 

 

§  3 

1. Zamawiający zamawia (kupuje), a wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oleju 

napędowego w ilości 11 741,00  litrów, benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 7 497,00 

litrów, które to ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, które może ulec zmianie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zakupu w 

stosunku do zapotrzebowania szacunkowego określonego w niniejszej umowie, a 

Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji.  

2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym  

odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia zamówionej ilości oleju napędowego 

lub benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie obowiązywania umowy. Zakup paliw będzie 

realizowany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że sprzedawany olej napędowy i paliwo bezołowiowe Pb 95 

posiada właściwy atest/certyfikat jakości i jest zgodne z aktualnymi przepisami, w tym 
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zakresie tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

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

Polskim Normom: Pb 95 (PN-EN 228) oraz  ON (PN-EN 590). 

4. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kupna paliw są kierowcy, z aktualną  

podpisaną kartą drogową (DPS Klisino) lub osoby posiadające pisemne upoważnienie do 

kupna paliw podpisane przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Zamawiający 

do niniejszej umowy załączy wykaz pojazdów DPS w Klisinie, do których będzie 

zakupywane paliwo. W przypadku zmiany pojazdów Zamawiający będzie o tym informował 

Wykonawcę. 

5. W każdym czasie Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie ekspertyzy oleju napędowego, 

benzyny bezołowiowej Pb 95 przez wybranego przez siebie rzeczoznawcę posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje.  

6. W przypadku wykazania w ekspertyzie, iż sprzedany oleju napędowy lub benzyna 

bezołowiowa Pb 95 nie posiada właściwości określonych w niniejszej umowie lub SIWZ 

koszty ekspertyzy poniesie Wykonawca.  

7. W przypadku sprzedaży oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95, które nie 

posiadają właściwości określonych w niniejszej umowie lub SIWZ, co zostanie potwierdzone 

ekspertyzą, o której mowa w ust. 6, Zamawiający powstrzyma się od wykorzystania oleju 

napędowego lub benzyny bezołowiowej Pb 95, a Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 

do 48 godzin od momentu zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie  na swój kosz do odbioru 

tego oleju napędowy lub benzyny bezołowiowej Pb 95 (usunięcia ze zbiornika paliwowego 

pojazdu DPS w Klisinie) oraz dostarczenia paliw posiadających właściwości określonych w 

niniejszej umowie lub SIWZ. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6.   

8. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego 

paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu 

przez Zamawiającego o podejrzeniu wad jakościowych paliwa, przeprowadzi postępowanie 

reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda decyzję o 

uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji 

wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub 

operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania 

tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej 

odpowiednimi rachunkami, fakturami (np. za naprawę). Naprawienie szkody przez 

Wykonawcę obejmuje również utracone przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie 

postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania niniejszej umowy.   

 

§ 4 

1. Wartość netto umowy w dniu jej podpisania wynosi: ........................ zł (słownie: 

..................................). Wartość brutto umowy w dniu jej podpisania wynosi: ..................... zł 

(słownie: ............................), w tym podatek VAT  ........................ zł (słownie: 

…………………..).  

2.Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie obowiązywania umowy cenę równą cenie 

za jeden litr paliwa obowiązującej na stacji paliw (widniejącej na dystrybutorze) w dniu 
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tankowania pomniejszoną o udzielony upust za każdy zakupiony litr paliwa przez cały okres 

obowiązywania umowy w wysokości:  

1) dla benzyny bezołowiowej Pb 95 ….. %  od ceny netto za 1 litr, 

2) dla oleju napędowego ON ….. % od ceny netto za 1 l. 

3. Strony ustalają, że rozliczenie z Wykonawcą za realizację kupna paliw będzie następować 

na podstawie faktur VAT wystawionych  na: Powiat Głubczycki Dom Pomocy Społecznej w 

Klisinie, Klisino 100, 48-118 Lisięcice, NIP 748-15-80-829. 

4.Faktury VAT płatne będą przelewem w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100, 48-

118 Lisięcice.  

5. Do każdej faktury VAT Wykonawca zobowiązuje się załączyć wykaz pobranych paliw (z 

podaniem marki pojazdu, numeru rejestracyjnego) podpisany przez upoważnioną osobę 

Zamawiającego, a także pracownika obsługującego stację paliw. Fakturowanie będę 

następować co15 dni.  

6. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

Wykonawca nie może przenieść praw ani obowiązków wynikającej z niniejszej umowy na 

osobę trzecią. 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie: ………………….., 

tel. …………….., fax …………….., email: ……………………  

 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek sprzedaży oleju napędowego lub benzyny 

bezołowiowej Pb 95, które nie posiadają właściwości określonych w niniejszej umowie lub 

SIWZ.  

2. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy do potrącenia kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

§ 7 

1. Zakazane są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na pod-

stawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian. 

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy są również możliwe w innych przypadkach okre-

ślonych w  przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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§  8 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§  9 

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 

 

§  10 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§  11 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§  12 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 

każdej ze stron. 

2. Załącznikami do umowy są: oferta Wykonawcy (zał. nr 1), SIWZ (zał. nr 2). 

 

§ 13 

Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

.......................................      ................................... 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 


