
Umowa Nr ................./2023

zawarta w dniu ...........................r. w Czerwionce – Leszczynach pomiędzy:
1. Gminą i Miastem Czerwionka- Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka- Leszczyny,
NIP: 642-000-97-26 – Zakładem Gospodarki  Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w imieniu którego
działa  Marcin Janużyk–  Dyrektor, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

2) .....................................................................................................................................................

zwaną/ym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza  umowa  została  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
przeprowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
kwoty  130  000  zł  w  Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Czerwionce-Leszczynach“,  zgodnie
postanowieniami art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych. 

 §1

Zamawiający udziela zamówienia na zakup paliwa do środków transportowych stanowiących jego własność,
a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie zgodnie ze złożoną Ofertą, która stanowi integralną
część Umowy.

§2
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw:
a) Etyliny bezołowiowej E - 95  -   w ilości ok. 2 500 litrów;
b) Oleju napędowego  -  w ilości ok. 4 500 litrów.
Podane  ilości  paliw  mają  charakter  szacunkowy  i  mogą  ulec  zmianie  w  trakcie  realizacji  przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że paliwa będące przedmiotem niniejszej Umowy spełniają wymagane normy
jakości:
1) etylina  bezołowiowa E-95 - spełnia wszystkie wymagania normy PN EN 228;
2) olej napędowy - spełnia wszystkie wymagania normy PN EN 590 i jest zdatny do użytku zarówno w 
warunkach letnich jak i zimowych.
Wykonawca oświadcza, że poniesie wszystkie koszty związane z ewentualnymi naprawami pojazdów 
stanowiących własność Zamawiającego, spowodowanymi złą jakością paliwa.

3.  Przedmiot  Umowy  realizowany  będzie  na  zasadzie  doraźnych  bezgotówkowych tankowań
wykonywanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego do zbiorników pojazdów stanowiących
własność  Zamawiającego.  Wykaz  pojazdów będzie  stanowił  załącznik  do  Umowy.  Zmiana  wykazu  nie
będzie  wymagała  aneksu  do  Umowy,  a  jedynie  poinformowania  Wykonawcy  za  pomocą  poczty
elektronicznej.

4. Kierowca po zatankowaniu otrzyma potwierdzenie, które zawierać będzie następujące informacje:
-  ilość i wartość zatankowanego paliwa;
-  datę tankowania;
-  numer rejestracyjny pojazdu;
-  cenę jednostkową paliwa (z uwzględnieniem stałego upustu).
Potwierdzenie o którym mowa będzie wymagało podpisu kierowcy tankującego pojazd.

§3

Przedmiot Umowy realizowany będzie w okresie  od dnia.............2023r. do dnia 31.12.2023r.

§4

1. Ustala się szacunkową wartość Umowy na kwotę ….......... zł brutto (słownie: …..........).
Wartość końcowa Umowy może się różnić od wartości szacunkowej.



2. Ceną za sprzedaż paliw wymienionych w § 2 niniejszej Umowy będzie:
-  dla  etyliny  bezołowiowej  E-95  –  cena  jednostkowa  brutto  wyrażona  w  PLN będąca  ceną  detaliczną
obowiązującą w dniu zakupu paliwa na stacji paliw (cena wyświetlana na dystrybutorze) pomniejszona o
zadeklarowany przez Wykonawcę stały upust wynoszący  …..... % dla każdego litra benzyny bezołowiowej;
- dla oleju napędowego – cena jednostkowa brutto wyrażona w PLN będąca ceną detaliczną obowiązującą w
dniu zakupu paliwa na stacji  paliw (cena wyświetlana na dystrybutorze) pomniejszona o zadeklarowany
przez Wykonawcę stały upust wynoszący …..... % dla każdego litra oleju napędowego.

§5

1. Podstawą zapłaty za dostawę paliwa będą faktury wystawione za zakupione paliwo.
2. Wykonawca będzie wystawiał faktury za zrealizowaną (zakupioną) ilość paliwa z podaniem następujących
danych:
- data tankowania pojazdu;
- nr rejestracyjny pojazdu;
- ilość i rodzaj zatankowanego paliwa;
- cena za 1 litr zatankowanego paliwa (z uwzględnieniem stałego upustu);
- łączna wartość zatankowanego paliwa dla poszczególnych pojazdów;
- łączna wartość zatankowanego paliwa dla wszystkich pojazdów (z uwzględnieniem udzielonego stałego 
upustu);
-  łączne  wartości  zakupionego  paliwa  w  okresie  poprzedzającym  wystawienie  faktury  z  rozbiciem  na
wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto.
3. Faktury za transakcje bezgotówkowe wystawiane będą 2 razy w miesiącu (za okres od 01 do 15 dnia
danego miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca). 
4.  Płatności  za  należności  z  tytułu  transakcji  bezgotówkowych dokonywane  będą przez  Zamawiającego
przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
5. Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego.
6. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka- Leszczyny
NIP: 642-000-97-26  
Odbiorca:  Zakład  Gospodarki   Mieszkaniowej  w Czerwionce-Leszczynach,  ul.  Ligonia  5c,  44-238
Czerwionka – Leszczyny
7.  Rachunek  bankowy  Wykonawcy  podany  na  fakturze,  zgodnie  z  oświadczeniem Wykonawcy  –  jest
numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

§6

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy, uzasadnione okolicznościami wskazanymi w pkt. 1  powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy w przypadku:
- nie wywiązywania się z przyjętych do wykonania dostaw paliw, co spowodowało zakłócenia w realizacji
zadań statutowych Zamawiającego;
- co najmniej dwukrotnego, zgłoszonego na piśmie i faktycznie potwierdzonego zastrzeżenia dotyczącego
jakości paliw objętych zamówieniem.
5.  Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z
obowiązku zapłaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty dokonanego w formie pisemnej.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 
§ 4 ust. 1 Umowy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez  którąkolwiek ze Stron
z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 4 ust. 1 Umowy.
8.  Za  nieterminową  płatność  faktur,  Wykonawca  ma  prawo  naliczyć  odsetki  ustawowe  za  opóźnienie
w transakcjach handlowych.



§7

1.  Wszelkie  spory  wynikłe  w  trakcie  realizacji  Umowy  rozstrzygane  będą  na  zasadach  wzajemnych
negocjacji.
2. Jeśli Strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, to skutki finansowe
wynikające z powyższego zostaną uwzględnione przez Strony automatycznie, bez potrzeby zawarcia aneksu
do Umowy. 
4.  W  sprawach  nieunormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  ustawy
Kodeks cywilny.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     
…...........................................................                               ….............................................................

   WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY


