
                                                                                                                         Załącznik nr 9 
                                                                                       

PROJEKT UMOWY 
nr …………………… 

 
Sporządzona w dniu  ……………..  w Jabłonce pomiędzy: 
Gminą Jabłonka 
ul. 3 Maja 1 
34-480 Jabłonka 
NIP 735 28 56 459 
w imieniu której działa   Zakładem Usług Komunalnych 
reprezentowana przez:   
Kierownika ZUK-  Pana mgr inż. Piotra Pukowskiego 
 przy kontrasygnacie Głównej Księgowej ZUK-  Pani Danuty Piekarczyk  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a    
 
 
 
 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez…………………….. 
reprezentowaną przez: ……………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 

§ 1 
1) W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego postępowania                  

nr ZUK.271.ZO.2.2022 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu 
- stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zamawia u Wykonawcy        
a ten zobowiązuje się do „Sukcesywnych dostaw paliw płynnych dla potrzeb Zakładu 
Usług Komunalnych w Jabłonce:” 

a) Benzyny bezołowiowej (Pb 95) wg Polskiej Normy PN - EN 228 w ilości szacunkowej 
1500 litrów,  
b) Oleju napędowego (ON) wg Polskiej Normy PN - EN 590 w ilości szacunkowej 10000 
litrów,  
o wymaganiach jakościowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 
1680).  i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 roku, w sprawie metod 
badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. 2010 Nr 55, poz. 3320)  w okresie od dnia 
podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku, realizowanych przez Zamawiającego na 
stacjach paliwowych Wykonawcy, w systemie bezgotówkowym poprzez 
tankowanie do zbiornika pojazdów i maszyn na stacji paliw Wykonawcy jak również  
tankowanie do kanistrów (paliwo przeznaczone do sprzętu typu kosiarki, agregaty 
prądotwórcze, itp.) na stacji paliw Wykonawcy  
2) Wykonawca zapewni pobór paliwa na stacji paliw położonej do 2,5 km od miejsca 

garażowania sprzętu ZUK (Jabłonka Centrum), czynnej co najmniej od godz. 6.00           
do 22.00, przez  7 dni w tygodniu. Dostawy paliw będą realizowane na stacjach 
Wykonawcy w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego.  

3) Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana 
będzie ilość i rodzaj tankowanego paliwa. Wykonawca będzie wystawiać faktury              
za dokonane zakupy paliw z terminem płatności 14 dni. 

4) Rozliczenie za dostawę paliw płynnych następować będzie w oparciu o cenę za 1 litr 
tankowanego paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu oraz 
deklarowany rabat. 



5) Określone ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą 
stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości 
paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy     
w wyniku zamówienia publicznego. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie 
ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących 
potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 

7) W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy       
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 
§2 

Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.  
Dostawa paliw realizowana będzie na stacjach położonych do 2,5 km od miejsca garażowania 
sprzętu ZUK (Jabłonka, ul. Sobieskiego 35A) czynnej, co najmniej od godz. 6.00 do 22.00, 
przez  7 dni w tygodniu poprzez tankowanie do zbiorników pojazdów i maszyn oraz              
do kanistrów (paliwo przeznaczone do sprzętu typu kosiarki, agregaty prądotwórcze, itp.)  
Dostawy paliw będą realizowane na stacjach Wykonawcy w ilościach zależnych od bieżących 
potrzeb Zamawiającego.  
 

§3 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi brutto: ………………zł  
(słownie: ……………………………… złotych ) 
2. Oferowana cena jednostkowa brutto paliwa wynosi: 
- benzyna bezołowiowa (Pb95) –……….. zł (słownie: ……………. złote …./100) 
- olej napędowy (ON)- ………. zł (słownie: ……….. złotych …./100) 
3. Wykonawca oświadcza, iż w cenie jednostkowej oferowanej benzyny, oleju napędowego 
zawarty jest rabat , który jest wartością stałą w okresie obowiązywania umowy i wynosi:  
- benzyna bezołowiowa Pb 95 N = ……. zł.  
- olej napędowy (ON) N = ………. zł. 
4. Zmniejszenie lub zwiększenie ceny dokonuje się w sposób automatyczny wyłącznie          
w wyniku zmiany ceny przez dostawcę Wykonawcy, przy czym: 
- w wysokości nie większej niż kwota zwiększenia ceny przez dostawcę Wykonawcy 
- w wysokości nie mniejszej niż kwota zmniejszenia ceny przez dostawcę Wykonawcy 
5. Wykonawca nie będzie dokonywał zmiany ceny w innych okolicznościach niż zmiana cen 
paliwa jego Sprzedawcy. 
6. W przypadku zmiany ceny, o której mowa w ust. 4 nie jest to zmiana umowy i nie jest 
wymagane sporządzenie aneksu do umowy, jednak Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 
poinformować Zamawiającego o dacie zmiany ceny, kwocie zmniejszenia lub zwiększenia 
ceny w wyniku zmiany cen jego Sprzedawcy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu towar po cenach jednostkowych 
paliw obowiązujących w dniu sprzedaży na dystrybutorze pomniejszoną o stały rabat,            
o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu  
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę         
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na wskazany rachunek 
bankowy Wykonawcy, po doręczeniu (tankowaniu) każdej kolejnej partii przedmiotu 
zamówienia. 
9. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień 
zwłoki w terminowym uregulowaniu należności. 
11. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na fakturze lub załączniku do faktury, 
stanowiącym integralną część faktury informacje o: 
a) dacie i miejscu tankowania, rodzaju, ilości i wartości zatankowanego paliwa                        
z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu, czytelnym potwierdzeniem 
tankowania przez pracownika Zamawiającego. 



b) powszechnie stosowanej cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej obowiązującej w dniu 
tankowania. 

12. Wykonawca może zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Dz.U.2018.2191, przesłać 
ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty 
elektroniczne. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie i odbieranie innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA 
(PEF). Adres PEF: GLN 5907670744041 
12a.  Zamawiający prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania 
(PEF).  Właściwą dla Gminy Jabłonka PEF jest Broker PEF Expert dostępny pod adresami: 
a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF); 
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ). 
13. Przelew z tytułu wynagrodzenia będzie/nie będzie* dokonywany przy zastosowaniu 
podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towarów i usług VAT (t. j. 
Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.). 
13a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunków Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie. Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za nieprawidłowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym 
rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o zmianach w tym zakresie. 
13b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem          
na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………... . 
Zmiana rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy 
14. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 13 pkt 13b jest rachunkiem 
bankowym do którego wydzielony został rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej 
płatności - płatności w systemie Split Payment (dotyczy Wykonawcy będącego płatnikiem 
podatku VAT). 
15. Wykonawca oświadcza, że rachunek o którym mowa w ust.13 pkt 13b niniejszej umowy 
jest rachunkiem widniejącym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako Podatnicy VAT 
Ministerstwa Finansów (Biała Lista Podatników VAT). 
16. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 
wzajemnie powiadamiać. 
17. Zmiana rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
18. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody pod rygorem nieważności Zamawiającego, 
przenieść całości lub części swoich praw wynikających z tej Umowy. 
19. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających                 
z niniejszej Umowy, w tym dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia 
jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej         
z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem 
nieważności zgody Zamawiającego.  
20. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca 
nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części 
wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie. 
 
 
 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia                    
i kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy, w tym koncesję na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia (obrót paliwami płynnymi)oraz 
że dostarczane Zamawiającemu paliwo odpowiada parametrom aktualnie obowiązujących 
norm: PN EN-228 i PN EN-590 oraz spełnia wymagania jakościowe określone w 



Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). 
2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający sporządzi w ciągu 7 dni od 
daty pobrania paliwa, protokół reklamacyjny, w wyniku, którego Wykonawca zobowiązany 
będzie do niezwłocznego dostosowania jakości paliwa do parametrów zgodnych                     
z obowiązującymi normami.  
 

§ 5 
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających            
z niniejszej umowy.  
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim. 

 
§ 6 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
    a) W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy              
z niniejszej umowy, w tym nieczynnej stacji benzynowej powyżej 3 dni , w wysokości 10% 
ceny ofertowej, 
    b) W przypadku stwierdzenia wad paliw objętych umową, w wysokości 0,2% za każdy 
dzień licząc od dnia dostarczenia Wykonawcy protokołu reklamacyjnego, 
    c) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 %  
        ceny ofertowej. 
2. Oprócz w/w kar Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia 
odszkodowania za wszystkie ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej 
umowy na zasadach ogólnych, przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 
 

§7 
1. Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez 
obie Strony pod rygorem nieważności.  
2. Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje tylko               
w następujących przypadkach: 
- zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej prze władzę ustawodawczą     
w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług,          
oraz o podatku akcyzowym 
- działania siły wyższej; 
- w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dotyczących zakresu 
świadczonych usług (wprowadzenie nowych usług, rozszerzenie lub modyfikacja usług 
obecnych); 
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy             
w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 
- gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze tron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków; 
- okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych sytuacją finansową, 
zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi - zmianie może ulec termin realizacji 
umowy oraz wartość i zakres rzeczowy umowy; 
- ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek w okresie obowiązywania 
umowy mogą ulec zmianie w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku od towarów        
i usług (VAT) 
- wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia 
do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia 
ustalonego wynagrodzenia. 
- gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia 



- zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 
- pozostałe zmiany określone w umowie 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 
rażąco naruszy postanowienia umowy. Zamawiający może również 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 zawarcia umowy,          
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą. Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§9 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego  
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego  
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
 

§10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej         
ze Stron. 
 
 
          Wykonawca:                                                                        Zamawiający: 
 
 
 ..........................................                                                          ........................................... 
 
 
             …………………………… 
 
 


