
Załącznik nr 3 do SWZ 
Umowa (PROJEKT) 

 
sporządzona w dniu …………………… r.  

pomiędzy:  
Gminą Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, NIP: 5040025842 – reprezentowaną 
przez jednostkę organizacyjną gminy: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,  
ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork  
– zwaną w treści  umowy Zamawiającym, w imieniu której działa dyrektor Danuta Zawidzka, 
przy kontrasygnacie Eweliny Gracz – głównego księgowego Biura Obsługi Oświaty 
Samorządowej w Więcborku 
 
a  
………………………………………. 
………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
reprezentowanym przez ………………………………………. 
 
o następującej treści: 
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania Zamawiający zleca realizację zadania  
pn. „Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Oświaty 
Samorządowej w Więcborku”, a Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie na 
warunkach niniejszej umowy. 

 
 

§1.  PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawiającego 

oleju napędowego ON poprzez bezpośrednie tankowanie do baków pojazdów będących  
w dyspozycji Zamawiającego, zwanego dalej przedmiotem umowy.  

2. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, według zapotrzebowania 
Zamawiającego.  

3. Szacunkowa ilość paliwa jaką Zamawiający zamierza zakupić w okresie realizacji 
przedmiotu umowy: 

1) Część nr 1. - olej napędowy ON –   8 000 litrów, 
2) Część nr 2. - olej napędowy ON – 18 000 litrów. 

4. Podane w ust. 3 powyżej ilości paliwa są wielkościami orientacyjnymi, jakie Zamawiający 
przewiduje zakupić w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Rzeczywista ilość 
zakupionego paliwa wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie 
realizacji przedmiotu umowy. 

5. Minimalna ilość paliwa, jaką Zamawiający zakupi w okresie realizacji przedmiotu umowy 
wynosi: 

1) Część nr 1. - olej napędowy ON –   6 000 litrów, 
2) Część nr 2. - olej napędowy ON – 15 000 litrów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju napędowego odpowiadającego 
wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  
23 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1680) i zgodnego z normą PN-EN 590. 



7. Zamawiający dokonywać będzie zakupu paliwa z zastosowaniem potwierdzenia wydania 
każdorazowo pobranego paliwa dokumentem WZ lub kwitem kasowym (z podaniem 
numeru rejestracyjnego pojazdu) lub przy użyciu kart bezgotówkowego tankowania 
wydanych przez Wykonawcę w ramach wykonania przedmiotu umowy i ustalonego 
wynagrodzenia. Wykonawca zapewni ważność kart bezgotówkowego tankowania  
w okresie obowiązywania umowy. Karty bezgotówkowego tankowania wystawione zostaną 
zgodnie z danymi podanymi przez Zamawiającego na wniosku o wydanie kart.  

8. W przypadku utraty, zniszczenia, kradzieży karty bezgotówkowego tankowania, 
Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy w celu jej 
zablokowania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za transakcje bezgotówkowe 
zrealizowane przy użyciu utraconej lub skradzionej karty bezgotówkowego tankowania od 
momentu otrzymania telefonicznego zgłoszenia. 

9. Bezgotówkowy zakup paliw za pomocą karty bezgotówkowego tankowania zabezpieczy 
poufny numer identyfikacyjny PIN związany z kartą bezgotówkowego tankowania, który da 
możliwość potwierdzenia transakcji dokonywanych przy użyciu karty. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potwierdzenie transakcji przy użyciu kart 
bezgotówkowego tankowania w formie wydruku (dowód sprzedaży) bezpośrednio  
w miejscu pobierania paliwa. 

11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, co do zasad dokonywania transakcji 
bezgotówkowych przy użyciu kart bezgotówkowego tankowania, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie przepisów wewnętrznych Wykonawcy w postaci ogólnych warunków 
sprzedaży i użytkowania kart bezgotówkowego tankowania, jedynie w zakresie zapisów 
dotyczących warunków i terminów wydawania kart bezgotówkowego tankowania, 
warunków realizacji transakcji przy użyciu kart bezgotówkowego tankowania oraz 
warunków reklamacji, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.  
W przypadku zawarcia w przepisach wewnętrznych Wykonawcy jakichkolwiek 
postanowień w zakresie nałożenia na Zamawiającego dodatkowych obowiązków 
związanych z zabezpieczeniem wykonania umowy lub ustalenia warunków rozwiązania 
umowy – zapisy te nie będą miały mocy w ramach realizacji niniejszej umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość pobierania paliwa  
- oleju napędowego ON w punkcie poboru, położonym w promieniu do 5 km od siedziby 
obwodu każdej z części, określonej w punkcie 2. Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 
nr 4 do SWZ).  

 
§2. WYNAGRODZENIE 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zakupionego paliwa (z uwzględnieniem 
wysokości upustu)  w okresie realizacji umowy wyniesie: ………………………………… zł brutto, 
(słownie: ..............................................................................................……….. 00/100 brutto) 

2. Przy wycenie zastosowano cenę jednostkową brutto 1 litra oleju napędowego ON, 
obowiązującą na dystrybutorze Wykonawcy w dniu 29 grudnia 2022: cena brutto: …………zł 
(słownie: ………………………………………………...........…………………………………..………………00/100); 

3. Cena 1 litra oleju napędowego ON może podlegać wahaniom, gdyż wynikać będzie z ceny 
obowiązującej na dystrybutorze Wykonawcy w dniu pobrania oleju napędowego ON, 
jedynie upust wyrażony w procentach od ceny brutto 1 litra oleju napędowego ON  
w wysokości ……………. % jest stały.  

4. Zapłata za dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy wynikać będzie z ilości 
rzeczywistych pobrań paliwa, przy czym łączna wartość pobranego paliwa w okresie 
obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu i planowanej ilości określonej  w § 1 ust. 3 umowy. 



5. Ilość zakupionego paliwa w oparciu o niniejszą umowę nie może stanowić podstawy  
do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, m.in.  
z tytułu niezrealizowania całości umowy w ramach określonej wartości, o której mowa  
w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem §1ust. 5 umowy. 

 
§3.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy dla transakcji bezgotówkowych  
od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 
rozliczeniowego. 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur przez Wykonawcę. 

3. Zapłata za faktury następować będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury 
Zamawiającemu.  

4. Faktury wystawiane będą na Gminę Więcbork, adres: ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, 
NIP 5040025842, jako odbiorca Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku  
ul. Pocztowa 16; 89 – 410 Więcbork, które zrealizuje płatność przelewem na wskazany 
rachunek bankowy Wykonawcy. 
Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Faktury za transakcje bezgotówkowe dokonane przez Zamawiającego wystawiane będą 
przez Wykonawcę do 7 dni po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Do faktury 
Wykonawca dołączy zestawienie transakcji bezgotówkowych dokonanych w okresie 
rozliczeniowym, zawierające w szczególności: numer WZ/karty bezgotówkowego 
tankowania, datę, godzinę transakcji, nazwę produktu, cenę jednostkową, ilość pobranego 
asortymentu i całkowitą wartość transakcji. 

 
§4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Umowa obowiązuje od 1 lutego 2023 r.  do 31 stycznia 2024 r. 
 

§5.  KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieuzasadnionego 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nieuzasadnionego 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę 
księgową (obciążeniową) z tytułu naliczonej kary umownej. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych o ile przekroczy ona wysokość kary umownej i z tego tytułu Strona będzie żądała 
naprawienia ewentualnej szkody związanej z niewykonaniem lub niewłaściwym 
wykonaniem umowy. 

 
§6.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie 

umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) w sytuacji, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, 



3) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w § 1 
umowy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Z umownego prawa odstąpienia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 
niniejszego paragrafu, Zamawiający skorzysta w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadkach, o których mowa  w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. do dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego. 

 
§7.  ZMIANA UMOWY 

1. Nieważne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego 
przez strony, pod rygorem nieważności. 

 
§8.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 
powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.). 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.                   

 

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA: 

 


