
Załącznik Nr 2 

Umowa dostawy Nr …………………………………  
na zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu  nieograniczonego 

P R O J E K T 

Zawarta w dniu …………………. w Czeremsze pomiędzy Urzędem Gminy Czeremcha  z 

siedzibą przy ulicy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha zwanym dalej „Zamawiaj ącym ”, 

reprezentowanym przez: 

1. Wójta Gminy Czeremcha – mgr Jerzego Szykułę  

a ………………………………. z siedzibą przy ulicy ……………………………….. 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………….   

zwanym dalej „Wykonawc ą” 

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu  przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

o następującej treści: 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa paliw silnikowych, zgodnie z ofertą przetargową z dnia 
…………………. której kserokopia stanowi integralną część umowy. 

§ 2 
1. Realizacja umowy odbywać się będzie na stacji paliw zlokalizowanej w ………………………, 
bezpośrednio do zbiorników paliwa pojazdów Zamawiającego, za pisemnym potwierdzeniem 
tankowania pojazdu przez kierowcę.  
2. Dostawca będzie zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji wydawanego paliwa i 
sporządzenia miesięcznych zestawień zawierających daty tankowań, typ i numer rejestracyjny 
pojazdu, oraz rodzaj i ilość paliwa, każdorazowo potwierdzanych przez kierowcę pojazdu. Zestawienie 
to będzie stanowić załącznik do faktury wystawianej w okresach obejmujących pełen miesiąc 
kalendarzowy. 

§ 3 
1. Umowa obowiązuje od dnia …………………………… do dnia ……………………………… 
2. Umowa wygasa z chwilą wyczerpania ilości zamówionego paliwa albo kwoty nominalnej umowy , 
lub zakończenia okresu na który została zawarta. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i 
ilościowym. 

§ 4 
1. Dostawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczane przez niego paliwo jest dobrej jakości, spełnia 
wszystkie normy PN, oraz jest zgodne z zamówieniem Zamawiającego. 
2. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe paliwa na zasadach 
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

§ 5 
1. Wartość całego zamówienia objętego niniejszą umową wynosi: …………………………… zł brutto, 
(słownie: ………………………………………….). 
2. Ceny jednostkowe brutto zgodnie z załączoną ofertą, której kserokopia stanowi integralną część 
umowy. 
3. Strony ustalają, że w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany 
jest do sprzedaży przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 umowy, w jednostkowych cenach 
obowiązujących w dniu zakupu, z uwzględnieniem stałego rabatu w wysokości  ……….. %. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen paliw w trakcie realizacji umowy w przypadku: 
a) wzrostu lub obniżki podatku akcyzowego, 
b) zmian ceny ropy naftowej na giełdzie paliwowej, 
c) zmian cen producenta. 
3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wyniesie 
……………………… zł brutto (słownie: …………………. brutto), w tym podatek VAT w wysokości 
………………. (słownie: …………………………………..). 
5. Płatności za dostarczone paliwo odbywać się będzie na podstawie wystawianych faktur. 



6. Zapłata za dostarczane partie towaru dokonywana będzie przelewem w terminie 7 dni od daty 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z największą starannością, zgodnie 
ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz ponoszenia pełnej 
odpowiedzialności za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów sprzedanych paliw. 

§ 7 
1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia co do jakości paliwa, zgłoszonego pisemnie w formie 
reklamacji na stacji paliw Wykonawcy, przeprowadzone zostanie badanie materiału pędnego. 
Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostarczenia paliw o złej 
jakości po przeprowadzonym badaniu i pozytywnie rozpatrzonym postępowaniu reklamacyjnym 
2. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie 
wynagrodzenia, liczone od dnia następnego, po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

§ 8 
1. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w każdym czasie za zgodą 
obu stron albo z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 umowy postanowienia o karze umownej nie mają 
zastosowania. Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 
4. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, gdy Zamawiający 
będzie w zwłoce w zapłacie za dwie kolejno następujące po sobie faktury VAT 

§ 9 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbyć w drodze cesji wierzytelności przysługujących 
mu z niniejszej umowy. 

§ 10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia …………………….. do dnia 
…………………………. 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawę Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 13 
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w 
przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd miejscowo i rzeczowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
Wykaz załączników: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

 
 
 
 
 
 
 
 

               ………………..…………….                                                   ……………………………… 
                        Zamawiający                                                                   Wykonawca 
 


