
 

                                                                                                                               Załącznik Nr 5  
                                                   U M O W A ...../1/2018 
 
 
zawarta w dniu ............................ 2018 roku pomiędzy  
Nabywca : Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski                              
NIP 891-162-37-44 , reprezentowanym przez ......................................... – Dyrektora  Zarządu Dróg 
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie  na podstawie pełnomocnictwa nr 
.................... z dnia .................................... 
 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” , 
a 
................................................................................................... 
 
prowadzącym działalność gospodarcza, która została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej 
w........................ pod nr ............................ 
 
reprezentowanym przez : 
1)................................– ..................................... 
zwanym dalej „ WYKONWCĄ „ 
Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest wybór wykonawcy w trybie „przetargu nieograniczonego 
” art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r,. Poz.1579 ze 
zm.) 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup paliwa – etyliny 95 w ilości ok. 7000 litrów oraz oleju 
napędowego w ilości ok. 32000 litrów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 
roku na potrzeby środków transportowych i sprzętu będących w posiadaniu „ZAMAWIAJĄCEGO”. 
Cenę za 1 litr etyliny 95 na dzień złożenia oferty wynosi brutto ............... zł 
(słownie :...................................) , 
w tym: 
-cena netto za 1 litr etyliny 95-  .................. zł ( słowie :..................................), 
-podatek VAT w wysokości 23 % tj : ...........................zł 
Cenę za 1 litr oleju napędowego na dzień złożenia oferty wynosi brutto  ....................zł 
(słownie:...........................) 
w tym: 
-cena netto za 1 litr oleju napędowego .............z ł (słownie:........................), 
-podatek VAT w wysokości 23 %  tj ...................  zł. 
2. Wartość przedmiotu zamówienia strony niniejszej umowy, przy zastosowaniu cen 
o których mowa w ust. 1, określają na kwotę brutto ...........................zł 
( słownie:....................................................................) 
3. wykonawca udziela upustu do ceny brutto : 
etylina 95- ............... zł/l 
olej napędowy – ......................zł/l 
4. W przypadku gdy Zamawiający nie zrealizuje całego zamówienia w tej części nie będzie 
żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 
5. Faktury należy  wystawiać na ; 
nabywcę -  Powiat Aleksandrowski  
 ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski  , NIP – 891-162-37-44      
odbiorca - płatnik       Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s                                
w Odolionie, ul Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski                                                                                     
 6.Faktury należy przesyłać na adres : 
 



Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s  w Odolionie,                                           
ul Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

 
§ 2 

1. Strony umowy postanawiają, że w czasie trwania niniejszej umowy ceny zakupu paliw brutto 
będą cenami zgodnymi z cenami „na dystrybutorach“ w momencie realizacji tankowania przez 
Zamawiającego pomniejszonymi o stały na czas trwania umowy rabat, dla oleju napędowego oraz 
etyliny 95 zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 24 stycznia 2018 r.  
 

§ 3 
Każdorazowo wydanie paliwa Wykonawca potwierdza kierowcy Zamawiającemu na stacji paliw 
Wykonawcy dowodem wydania . 
Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego 
i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień 
danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury za transakcje bezgotówkowe 
dokonane w danym okresie rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do każdej 
faktury Wykonawca dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie 
rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Należności będą regulowane przez 
Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 
Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania faktury w postaci elektronicznej. 

§ 4 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy : 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne : 
w wysokości 10 % miesięcznej wartości sprzedaży , określonej w realizowaniu faktury  
za poprzedni miesiąc , gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności , za które 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 0,1 % miesięcznej wartości sprzedaży, określonej 
w zrealizowanej fakturze za poprzedni miesiąc , gdy nie dostarczy w terminie , za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki . 
2.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości 
miesięcznej sprzedaży określonej w zrealizowanej fakturze za poprzedni miesiąc, w przypadku 
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających 
odpowiedzialnością Zamawiającego z wyjątkiem przypadku określonego w art.145 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.). 
3. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego odstępstw od jakości paliwa od obowiązujących 
norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: 
- reklamacja powinna być złożona na piśmie ( dopuszczalna jest forma elektroniczna , która zostanie 
potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od 
momentu przyjęcia reklamacji Dostawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o 
odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania 
dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od zamawiającego lub operatora stacji paliw, 
Dostawca rozpatrzy reklamację w terminie 14  dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku 
uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego 
szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Naprawienie szkody 
przez Dostawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. 
4. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 
księgową ( obciążeniową ) na kwotę należnych kar umownych. 

§ 5 
l. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
- gdy Zamawiający nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w 
zakresie płatności . 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony 
Wykonawcy w następujących przypadkach: 
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 w terminie                 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach po rozliczeniu zrealizowanych do tego czasu 



dostaw. 
2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne wobec co najmniej 
jednej strony umowy, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca 
od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić po upływie 30 dni od dnia złożenia wypowiedzenia. 
 

§ 6. 
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi przy udziale Podwykonawcy 
1/ --------------------------------- 
2. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy następujące prace : 
1/ ------------------------------------ 
3.W związku z ustanowioną w treści art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, solidarną odpowiedzialność 
Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, strony ustanawiają 
następujący tryb postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, 
w przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonany przy udziale Podwykonawców : 
zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu przez niego dowodu 
rozliczenia się z Podwykonawcą. Takim dowodem może być m in. wystawiona przez Podwykonawcę 
faktura VAT wraz z załączonym dowodem zapłaty wskazanego na fakturze wynagrodzenia przez 
Wykonawcę, jak i oświadczenie Podwykonawcy, że Wykonawca uregulował na jego rzecz całe 
przysługujące mu wynagrodzenie. 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje 
przy pomocy Podwykonawców. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§7 
1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy ( z uwzględnieniem §2), chyba że konieczność takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za które zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności. 
2.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt.1 jest nieważna. 

§ 8 
Możliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowań przewyższających kary umowne, do wysokości 
rzeczywistych szkód. 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

§ 10 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 11 
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania . 

§ 12 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron . 
                                                                               § 13 
Integralną część umowy stanowi : 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2.  Formularz ofertowy 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                                 WYKONAWCA : 



 
 


