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Załącznik nr. 4 
 

UMOWA DOSTAWY (wzór) 
 
 
na dostawę paliw płynnych dla samochodów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Pacanów, ul. 
Radziwiłłówka 2, 28 – 133 Pacanów, woj. Świętokrzyskie 
 
Zawarta w dniu ………………… pomiędzy Gminą Pacanów reprezentowaną przez: 
Wiesław Skop – Wójt Gminy 
Przy kontrasygnacie 
Dorota Kochanowicz – Skarbnik Gminy 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a 

firmą……………………………………………………….………………………............……zwaną w dalszej 

części umowy Wykonawcą. 

§ 1. 
 

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
r. (tj. Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z  i Dz. U. z  2008 r. Nr171, poz. 1058) 

2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw (olej napędowy ON, oraz benzyna bezołowiowa Pb 
95)  dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Pacanów. 

3. Dostawy paliw będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na stacjach paliw 
Wykonawcy 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

4. Dostawca gwarantuje jakość produktów zgodną z Polskimi Normami. 
 

§ 2. 
 

1. Strony ustalają że w całym okresie obowiązywania umowy dostawca zobowiązany jest do sprzedaży paliw  
po cenach określonych w ofercie, z uwzględnieniem ich waloryzacji, o której mowa w ust. 2. 

2. Cena w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zmieniona cena  
(podwyższona lub obniżona) jest równa jednostkowej cenie paliw płynnych na stacji paliw sprzedawcy jaka 
obowiązuje w dniu realizacji częściowego zamówienia przez zamawiającego na stacji paliw wykonawcy. 

3. Każdorazowo ceny, o których mowa w ust. 1 i 2 ulegają pomniejszeniu o upust ceny detalicznej w 
wysokości określonej w ofercie Wykonawcy tj. w wysokości ................% ceny sprzedaży. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy ceny kupna paliwa u Dostawcy znacznie przekraczać będą 
ceny oferowane przez konkurencyjne stacje paliw, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od 
realizacji umowy 

4. Wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty .....................zł brutto.  
5. Dopuszcza się możliwość zmiany zakresu ilościowego paliw (zwiększenie, bądź zmniejszenie ogólnego 

zakresu, zmiany ilościowe poszczególnych asortymentów) w stosunku do ilości zadeklarowanej SIWZ 
§ 3. 

 
1. Dostawca zapewni Zamawiającemu bezgotówkową realizację zakupów paliwa na następujących zasadach: 

a) rozliczenie transakcji będzie dokonywane raz w miesiącu fakturami VAT wystawionymi odrębnie dla 
poszczególnych pojazdów Zamawiającego (samochód służbowy, gimbusy, samochody pożarnicze 
poszczególnych OSP) z załączonym wykazem faktycznie dokonanych transakcji. 

b) płatność za pobrane paliwo będzie dokonywana na podane przez Dostawcę konto bankowe. 
c) termin płatności za pobrane paliwo – 14 dni. 

2. Potwierdzenie realizacji zamówienia częściowego następować będzie na podstawie faktury zbiorczej VAT z 
wyszczególnieniem ilości i daty dostawy paliwa dla każdego z pojazdów. 

3. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT 1 raz na miesiąc. 
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku zamawiającego. 
5. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu zleceniodawcy. 

 
§ 4. 

 
1. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklamację 

do wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od daty jej 
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otrzymania i zawiadomić pisemnie zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi 
na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez zamawiającego 
za uznanie reklamacji przez wykonawcę. 

2. W razie stwierdzenia złej jakości zakupionych paliw płynnych Zamawiający może żądać od Dostawcy 
niezwłocznego dostarczenia aktualnego świadectwa jakości tych paliw. 

3. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od wad, na 
koszt wykonawcy, w terminie 14 dni, licząc od daty uznania reklamacji przez zamawiającego. 

 
§ 5. 

 
1. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, w każdym czasie za zgodą obu stron, 

albo z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
2. Dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, gdy zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. 
3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, gdy wykonawca 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 
4. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

5. W razie powtarzających się udokumentowanych przypadków sprzedaży paliw złej jakości, Zamawiający 
może wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ust 1 niniejszego paragrafu, 
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym niezwłocznie 
dostawcę na piśmie. 

7. W przypadku o którym mowa w ust. 6 postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania. 
Dostawca nie może żądać odszkodowania.   

  
§ 6. 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawę Prawo 
Zamówień Publicznych 

§ 7. 
 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 8. 
 

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

§ 9. 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

§ 10. 
 

Integralną część umowy stanowi wykaz pojazdów Zamawiającego upoważnionych do tankowania na stacji 
paliw Wykonawcy  
 
 
 
 
 
          Wykonawca:                                                                                                                   Zamawiający: 
 
………………………….                                                                                            …………………………… 
 
 

      ……………………..……. 


