
Załącznik  Nr 6 

PROJEKT  

            

       U M O W A    Nr  3602/ 1/14     

 

zawarta w dniu ……………….. w  Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół 

w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31    reprezentowanym przez: 

1. Halinę Bugaj – Kierownika  Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół      

w Sławnie  

Zwanego dalej  „ Zamawiającym” 

NIP 768-17 -36-578 

 

a Firmą:   

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………………………. 

zwanym  w treści umowy   „Dostawcą ’’ została zawarta umowa następującej treści. 

 

§ 1 

Umowę niniejszą strony zawierają zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych ( t.j.  Dz. U. z 2013 r.  

 poz. 907 z późn. zm.). 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa:  
- oleju napędowego    

     dla zaopatrzenia pojazdów  dowożących dzieci do szkół w roku 2014. 



2. Dostarczone paliwo musi  spełniać wymogi  jakościowe określone  

       w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r.  

       ( Dz. U. Nr 216, poz. 1825 ) 

3. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu oleju napędowego  

      spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2011 w ilości około 15.500 litrów oraz 

       wykonanie usługi tankowania pojazdów Zamawiającego zakupionym olejem napędowym  

      w stacji   paliw   Dostawcy. 

 

4. Podane w ust.  3,   ilości stanowią  ilości szacunkowe, jakie Zamawiający może 

    zakupić w okresie umownym.  

    Brak odbioru deklarowanych ilości paliw  określonych w niniejszej umowie z przyczyn  

    niezależnych od Zamawiającego nie może rodzić skutków prawnych. 

 

§ 3 

 

  1. Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się do bezgotówkowej sprzedaży  

       paliw  w okresie od  21.01.2014 do 31.12.2014 

  2.   Zaopatrzenie odbywać się będzie we wszystkie dni miesiąca na bieżąco wg potrzeb.  

 

§ 4 

1. Zamawiający odbierać będzie w/w przedmiot zamówienia według bieżących potrzeb       

poprzez tankowanie jego pojazdów  na stacji paliw zlokalizowanej przy ……………….                                 

w Opocznie w oparciu o wykaz pojazdów ,  oraz kierowców  

upoważnionych do bezgotówkowego tankowania  . 

2. Sprzedaż bezgotówkowa paliw  dokonywana będzie na Stacji Paliw określonych w pkt. 1  

     na podstawie dowodu „Wydania Towaru WZ”. 

3. Dostawca w razie awarii jego Stacji Paliw zobowiązany jest do wskazania innej Stacji  

     Paliw, w której Zamawiający będzie mógł tankować na warunkach jak w umowie po tej  

     samej zaoferowanej cenie jednostkowej, a odległość Stacji Paliw nie może być większa  

     niż 15 km od siedziby Zamawiającego. 

     W tym przypadku rozliczenie należności za odebrane paliwo u innego (wskazanego)  

     Dostawcy  nastąpi pomiędzy Zamawiającym a wybranym w postępowaniu Wykonawcą  

     – a nie ze wskazanym Wykonawcą.  



§ 5 

 

1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady  

      fizyczne dostarczonego  paliwa. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność  

     z przedmiotem zamówienia z wymogami określonymi w § 2 niniejszej umowy. 

3. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczane paliwo  w ramach  

      niniejszej umowy jest  wolne od wad fizycznych. 

4. Termin obowiązywania gwarancji obejmuje cały okres dostawy paliwa przez  

     Dostawcę. 

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji  jakości paliwa obejmuje szkody powstałe  

    z przyczyn  tkwiących w wadach paliw a co zatem idzie  wszelkie koszty związane  

    z wyłączeniem pojazdów z eksploatacji i poniesione straty z umów własnych pod  

    warunkiem, że wady  te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

6.Każdorazowo zakupione paliwo powinno posiadać świadectwo jakości zgodne  

    z obowiązującymi normami udostępniane do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

 

§ 6 
 

1. Za przedmiot umowy ustala się wynagrodzenie z oferty. Wstępna wartość umowy   

      wynosi: 

         
- netto …………………..zł 
- słownie: …………………………………………………………………… złotych  

VAT   23 % tj. ………………………………………….. zł  
słownie:  …………………………………………………………………….  
brutto  …………………………………………… zł 

- słownie:  ……………………………………………………………………………….. 
 

2. Waloryzacja ceny 

2.1.  W trakcie obowiązywania umowy dostawy, cena paliw może być  waloryzowana  

         w zależności od zmian cen paliwa źródła zaopatrzenia Dostawcy.  

2.2.  Ceny jednostkowe brutto należy określać zgodnie z polskim systemem płatniczym  

          t. j. z dokładnością do setnej części złotego. Nowa cena paliwa obowiązywać będzie  

         od dnia zmiany ceny u źródła zaopatrzenia dostawcy.  



2.3. Zamawiający ma prawo korzystać ze wszystkich upustów stosowanych przez 

Dostawcę 

2.4. Dostawca sporządzi stosowny aneks do umowy uwzględniającej fakt zmiany ceny  

i prześle go do Zamawiającego, jeżeli wzrost ceny będzie wyższy o 20 % w stosunku 

do złożonej oferty lub niższy o 20 % w stosunku do złożonej oferty 

2.5. Dostawca załączy potwierdzoną przez siebie informację o zmianie ceny nabycia  

paliwa od źródła zaopatrzenia Dostawcy zarówno w przypadku jego wzrostu jak  

i obniżki. 

3. Strony ustalają, że potwierdzone przez kierowcę samochodu Zamawiającego  ilości  

      wydanego   paliwa, stanowią podstawę do wystawienia faktury przez Dostawcę. 

 
4. Faktura VAT za zakupiony przedmiot umowy może być wystawiana przez Dostawcę  

     na podstawie wystawionych wz  raz w miesiącu,  do 5 dnia każdego   

     miesiąca za miesiąc poprzedni po cenach  detalicznych,  zgodnych z obowiązującym  

     cennikiem    w dniu jej  zakupu.   

5. Faktura może  być przesyłana listem  lub odbierane osobiście przez upoważnionego     

     przedstawiciela Zamawiającego  

6. Należność za zakupione paliwo przekazywana będzie przez Zamawiającego  

       przelewem na konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty  

       wystawienia faktury. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.  

8. Na żądanie Zamawiającego Dostawca  zobowiązuje się dostarczyć dokumenty  

      na podstawie,  których dokonano podwyżki ceny. 

9. Płatnik: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  

Szkół w Sławnie  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31; 

                26 – 332 Sławno 

                NIP 768 - 17 – 36-578 

§ 7 
 

Jeżeli w toku wykonywania umowy Dostawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 

podstawę do oceny, że jego świadczenie dotyczące przedmiotu umowy nie zostanie 

wykonane w terminie, Dostawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie  



o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas 

opóźnienia  i jego przyczynę. 

 
§ 8 

 
1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w spełnieniu świadczenia Zamawiający będzie żądał  

     zapłaty kary umownej, której wysokość określi na podstawie rachunku poniesionych strat,  

      wynikłych ze specyfiki prowadzonej działalności  przez Zamawiającego. 

2. W przypadku gdy opóźnienie Dostawcy w spełnieniu  świadczenia wynosi co najmniej  

     30 dni Zamawiający  może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar  

     umownych wymienionych w § 9 należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia  

     do dnia odstąpienia od umowy. 

§ 9 

1.Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą  kary  umowne. 

2.Dostawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w następujących   przypadkach: 

   a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Dostawcy w wysokości 5  %   

        wynagrodzenia umownego brutto, 

   b/ za każdy dzień braku możliwości tankowania pojazdów zamawiającego na Stacji Paliw  

        Wykonawcy i nie wskazania zastępczej Stacji Paliw w wysokości 0,1 % kwoty  

         wynagrodzenia brutto. 

3. Zamawiający  zapłaci Dostawcy  karę umowną: 

  a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy w wysokości  5 %   

      wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości  

       poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 

5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy   

     strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Dostawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wady paliwa zmniejszające  

     jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat,   

     Dostawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 

 

§ 10 

 

1. Z mocy Ustawy Prawo zamówień publicznych  zakazuje się zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 



można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 

zamawiającego a zamawiający przewidział w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod   

rygorem  nieważności. 

 

§ 11 

Odstąpienie od  umowy. 

1. 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  wypadku Dostawcy przysługuje prawo  

      do żądania wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy paliw lub świadczenia usług  

      do dnia odstąpienia od umowy. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

      w przypadku niewykonywania przedmiotu umowy lub stwierdzenia, że dostarczony olej  

      napędowy nie spełnia wymagań technicznych Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2011, 

      oraz Dostawca  nie umożliwia przez  więcej niż  

      trzy  dni tankowania  pojazdów zamawiającego na swojej Stacji Paliw i nie wskaże  

      Zastępczej  Stacji Paliw.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia  

     za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy. 

 

§ 12 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie  

     odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy  ustawy prawo zamówień  

     publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu  

     prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania  upadłościowego, układowego  

     i likwidacyjnego. 

 

§ 13 

 

1. Dostawca wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe,  

     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utracone tą drogą dane osobowe. 



2. Dostawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie  danych osobowych dla potrzeb   

     wykonania niniejszej umowy zgodne z ustawa  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  

     osobowych ( tj, Dz. U.z 2002  Nr 101 , poz. 926  z późn. zm. ) 

 

§ 14 

Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami umowy będą rozstrzygane przez Sądy 

właściwe dla siedziby Zamawiającego po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

 
 
 

§ 15 

 
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach  jeden egzemplarz  

dla Dostawcy 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

             DOSTAWCA:                                                      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

__________________________   _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

________________________________ 

Kontrasygnata głównego księgowego 


