
UMOWA Nr …../2019  (projekt) 

 

zawarta w dniu .............2019 roku w Solcu nad Wisłą, pomiędzy Gminą Solec nad Wisłą z 

siedzibą ul. Rynek 1, 27-320 Solec and Wisłą , reprezentowaną przez: 

Marka Szymczyka – Wójta Gminy  

przy kontrasygnacie Ewy Sikorskiej – Skarbnik Gminy  

 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", 

a 

………………………………  prowadzącym działalność pod nazwą …………………………  

z siedzibą ………………………  

reprezentowaną przez ………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą". 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup paliw dla pojazdów będących w dyspozycji 

gminy Solec nad Wisłą polegającym na tankowaniu bezpośrednio do zbiorników 

paliwowych samochodów i sprzętu ( kanistry) paliw w stacjach paliw Wykonawcy .  

2. Przewidywana wielkość zamówienia wynosi:  

a ) oleju napędowego w ilości ok. 6 000 l,  

b) benzyna bezołowiowa w ilości 2 500 l 

3. Parametry paliwa muszą odpowiadać wymogom Polskiej Normy. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawi dokumenty dotyczące jakość sprzedanego paliwa (świadectwa 

jakości, atesty). 

§2 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zakupionego paliwa.  

2. Zakup paliw realizowany będzie w punkcie sprzedaży wskazanym przez Wykonawcę w 

zapytaniu ofertowym.  

3. Zakup paliw realizowany będzie w miarę potrzeb przez pojazdy wskazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego.  

 

§3 

Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do 31.12.2019 r.  

 

§4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie …………….zł słownie: 

…………………..………………….……………………………….……...........), w tym kwota 

podatku VAT................................... (słownie:...................................................................), z 

uwzględnieniem oferowanego upustu, w wysokości:  

……….. dla oleju napędowego, ………………………. dla benzyny LO 95 

2. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości 

faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym dniu (na 

dystrybutorze), pomniejszonej o kwotę upustu wymienionego w ust. 1.  

 



3. Wykonawca zrzeka się roszczeń w przypadku gdyby Zamawiający nie dokonał zakupu 

przedmiotu umowy w szacunkowych ilościach określonych w § 1 ust. 2  

4. Zapłata na zakupione paliwo następować będzie gotówką w dniu zakupu po otrzymaniu 

przez kierowcę pojazdu tankowanego faktury VAT.  

5. Faktura VAT winna zawierać  datę sprzedaży, numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj i ilość 

tankowanego paliwa, cenę brutto, wartość udzielonego upustu, podatek VAT.  

 

 

§5 

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za jakość dostarczonego paliwa.  

2. Zamawiającemu przysługuje reklamacja w przypadku zakupu wadliwej partii paliwa.  

3. Wykonawca w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach, powiadomi 

Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi uznaje 

się, że reklamacja została uwzględniona.  

4.  Wykonawca w terminie 1 dnia od daty uznania reklamacji zobowiązany jest na własny 

koszt wymienić zakupioną partię paliwa na paliwo dobrej jakości.  

   5. W przypadku nie uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia 

wykonania ekspertyzy celem ustalenia zasadności zarzutów reklamacji.  

6. Koszty ekspertyzy ponosi strona dla której jest ona niekorzystna. Wyniki ekspertyzy wiążą 

obie strony .  

§6 

Zamawiający może odstąpić od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy w wysokości 

10% wartości brutto przedmiotu umowy, jeżeli:  

1. Nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy po zawarciu umowy;  

2. Wykonawca dostarczać będzie paliwo nie odpowiadającym ustalonym jakością zgodnie z 

obowiązującymi normami.  

§7 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach:  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

3. Zapłata ww. kar nie zwalnia strony od odpowiedzialności za szkodę ustaloną na zasadach 

przewidzianych przez kodeks cywilny.  

 

§8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy, poddane będą 

pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.   

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy do swej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej. 



4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.  

 

         ZAMAWIAJĄCY:                                                             

 

                    WYKONAWCA:  

 

 


