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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Projekt umowy 

 
UMOWA  

 
Zawarta w dniu ………………………………… r.  w Ruścu, pomiędzy: 
Gminą  Rusiec  z siedzibą  97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35,  
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy –                                                                                                                                                            
przy kontrasygnacie                                                                                                                       
Skarbnika Gminy –  
zwaną dalej „Zamawiającym ’’ 
a 
…………………………………………………………………………………………  
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „ Dostawcą’’ 

Dostawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  
z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047               
i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605) 
przyjmuje do realizacji dostawy określone w § 1 niniejszej umowy. 
                                 
                                                                    § 1 

 
a.  Dostawca zobowiązuje się do dostarczać Zamawiającemu w okresie trwania umowy 
następujące paliwa: 
 - etylina 95 w ilości ……………………… litrów rocznie 
 - olej napędowy w ilości ………………... litrów rocznie 
w tym dla:  
Urzędu Gminy: 
- etylina 95 w ilości ……………….litrów rocznie 
- olej napędowy w ilości …………………litrów rocznie 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy: 
- etylina 95 w ilości ……………… litrów rocznie 
- olej napędowy w ilości …………………. litrów rocznie 
b. W przypadku dostarczenia mniejszej ilości paliw niż maksymalna wielkość określona 

w ust. 1 Dostawcy nie przysługują z tego powodu jakiekolwiek roszczenia 
odszkodowawcze. 

                                                                  § 2 
 

a/ Paliwo, o którym mowa w §1, będzie odbierane przez Zamawiającego ze stacji paliw 
Dostawcy w ………………………. gm. Rusiec. 
Ilość pobranego paliwa magazynierzy stacji paliw wpisywać będą w oryginałach 
dokumentów WZ, na których każdorazowo pobraną ilość paliwa kwitować będą kierowcy 
zamawiającego własnoręcznym podpisem. 
b/ Ilość pobranego paliwa kierowcy i operatorzy potwierdzać będą w kartach     
    drogowych pojazdów należących do Zamawiającego. 
c/ Dostawca gwarantuje dobrą jakość sprzedawanego paliwa. 
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d/ Zamawiający przekaże dostawcy wykaz pojazdów i kierowców uprawnionych  
   do tankowania. 

§ 3 
 
1. Dostawca w rozliczeniach pieniężnych za dostarczone paliwa płynne będzie stosował 
ceny wyliczone zgodnie z zasadą określoną w ofercie (formularzu cenowym tj. cena 
obowiązująca na stacji paliw w dniu sprzedaży pomniejszona o upust), będącej 
odpowiedzią Dostawcy na przetarg nieograniczony Zamawiającego z dnia 11.01.2016 r. 
Oferta cenowa Dostawcy jako załącznik do niniejszej umowy stanowi jej integralną część. 
2. Dostawca będzie wystawiał faktury VAT za pobrane przez Zamawiającego paliwo dwa 
razy w miesiącu. Faktury VAT będą wystawiane na podstawie dokumentów WZ, o których 
mowa w § 2 ust. 2 umowy. 
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę za pobrane paliwa w terminie 14 dni licząc                   
od daty otrzymania faktury VAT wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy. 
4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmian ceny paliwa na skutek zmian jego ceny 
producenta zaopatrującego Dostawcę. Tak dokonana zmiana cen paliwa nie stanowi 
zmiany niniejszej umowy. 
Strony umowy zgodnie ustalają, że Dostawca udziela Zamawiającemu w okresie 
obowiązywania umowy upust od ceny dostawy paliwa płynnego obowiązującej na jego 
stacji benzynowej w dniu odbioru paliwa w wysokości: 

Pb 95 - ……………. groszy, 
ON - ……………..…. groszy. 

§ 4 
 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.02.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. 
 

§ 5 
 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy                        
w przypadku, gdy Dostawca naruszy postanowienia wynikające z niniejszej 
umowy. 

b) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 
Dostawcy, a w szczególności zaprzestania dostarczenia paliwa, zgodnie                                     
postanowieniami umowy, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 
zł. 

c) W przypadku gdyby kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej 
przez zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego  
na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.        

 
§ 6 

 
Wszelkie zmiany umowy, jak też oświadczenia stron, wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych , Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania 
Cywilnego. 
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§ 8 
 
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, strony poddają pod  
rozstrzygnięcie  sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy  
na  prawach oryginałów, z  których jeden otrzymuje  Dostawca, a trzy Zamawiający.                   

 
              
 
 
                Dostawca                                                                      Zamawiający     

 


