
UMOWA Nr …………………. 

 

zawarta w dniu ………………. w Orzyszu pomiędzy:  

Gminą Orzysz z siedzibą przy ul. Giżyckiej 15, 12 – 250 Orzysz, NIP: 849-15-04-380, 

REGON: 790671515 

zwaną dalej ,, Zamawiającym”, reprezentowaną przez Burmistrza Orzysza – Zbigniewa 

Włodkowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Kamińskiej 

a  

………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez ………………………………….. 

została zawarta umowa następującej treści. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego towarów w postaci: benzyny 

bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do 

zapytania ofertowego, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia będzie sprzedawany: 

1)  do samochodów będących własnością Gminy Orzysz (w tym pojazdów 

będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu gminy Orzysz) 

2)  do sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Orzysz 

(motopompy, pompy, piły, agregaty, sprzęt ratownictwa drogowego). 

3. Podane ilości towaru, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy 

stanowią wielkość szacunkową i mogą ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu)  

w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy ilości towaru ulegnie zmianie 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 

4.  Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

§ 2. 

1.  Pobór benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego ON odbywać się będzie 

poprzez tankowanie pojazdów i sprzętu wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy na 

stacji paliw Wykonawcy. 



2.  Wykonawca zapewnia, że benzyna bezołowiowa Pb 95 oraz olej napędowy ON, będące 

przedmiotem zakupu będą odpowiadać polskim normom jakościowym zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowym dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 1680). 

 

§ 3. 

1.  Szacunkową wartość realizacji zamówienia ustalono zgodnie z ofertą w kwocie: 

………………….. zł (słownie: …………………………………………………. zł.). 

2. Pobrana benzyna bezołowiowa Pb 95 oraz olej napędowy ON będą zafakturowane przez 

Wykonawcę po cenach brutto na dystrybutorze w dniu wydania paliwa pomniejszona  

o proponowany opust, udzielany każdorazowo w dniu zakupu w 2017 r. w wysokości: 

 ……. zł / gr* – Benzyna bezołowiowa Pb 95 

…….  zł / gr* – Olej napędowy ON 

Cena paliwa może ulec zmianie, w przypadku zmiany cen przez producentów oraz  

w przypadku zmiany stawki podatku Vat. 

3.  Płatności należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przelewem  

w terminie 30 dni od chwili dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

4.  Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę, jako nabywcę należy wskazać  

             Gmina Orzysz  

12 – 250 Orzysz, ul. Giżycka 15, NIP 849 – 15 – 04 – 380 

5. Faktura VAT będzie zawierała, co najmniej następujące dane: 

1)  ilość benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON pobranej/go przez 

odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym, 

2)  ceny jednostkowe benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON, 

3)  wysokość należności za benzynę bezołowiową Pb 95 oraz oleju napędowego ON 

oraz wysokość należności ogółem i wartość podatku VAT, 

4)  łączną wartość do zapłaty ( w tym wartość podatku VAT). 

5)  wartość opustu zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy 

6)      oznaczenie tankowanego pojazdu lub sprzętu. 

 

§ 4. 

Czas obowiązywania umowy od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 



§ 5. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

części umowy.  

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego. 

3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 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. 

 

§ 6. 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za 

które ponosi odpowiedzialność karę w wysokości wartość 5 % wartości przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku dostawy nieodpowiadającej normom 

co do jakości karę w wysokości wartość 5 % wartości dostawy objętej reklamacją. 

 

§ 7. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

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

i likwidacyjnego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 



§ 8. 

 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

kar umownych określonych w § 6, do wysokości faktycznie poniesionej szkody wskutek 

niewłaściwego wykonania niniejszej umowy.  

 

§ 9. 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.  

 

 

 WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umowę sporządziła:  

I. Jaźwińska 


