
Umowa nr .../2018

zawarta dnia ….2018r.

pomiędzy 
Powiatem Zduńskowolskim 
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola 
NIP 829-16-24-435
Adres do korespondencji: Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek 1, 98-240 Szadek

reprezentowanym przez 
............................................... Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, na podstawie 
pełnomocnictwa nr .......... z dnia ..... Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego  .................................
przy kontrasygnacie ….....................................  głównej księgowej Domu Pomocy Społecznej 

w Przatówku

zwanym dalej Zamawiającym,

a ………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres wykonawcy)

wpisanym do rejestru/ewidencji działalności gospodarczej po nr     …………………………..  
NIP ……………………………….REGON 
……………………………………………………………………….

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….............
zwanym dalej Wykonawcą.  

W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro
pod nazwą: „Zakup paliw, olejów i płynu do spryskiwaczy do pojazdów i urządzeń użytkowanych
przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku  w roku 2018” została zawarta umowa o następującej
treści:

§ 1
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  paliw,  olejów i  płynu  do  spryskiwaczy  do  pojazdów i

urządzeń użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku  w roku 2018. 

1. Zakup paliw będzie możliwy we wszystkie dni każdego miesiąca. 

2. Wykonawca zapewni na okres trwania umowy następujące ilości paliw:  

       1) olej napędowy w ilości około 2.000 litrów;  

       2) benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości około 250 litrów. 

       3) olej silnikowy do silników dwusuwowych w ilości około 10 litrów,

       4) olej silnikowy typu superol  w ilości około 10 litrów,

       5) olej przekładniowy typu hipol w ilości około 5 litrów, 

       6) olej do smarowania prowadnic pił spalinowych w ilości około 30  litrów,

       7) olej silnikowy do kosiarek  w ilości około 2 litry,

       8) olej hydrauliczny  w ilości około 5 litrów

       9) płyn do spryskiwaczy zimowy w ilości około 20 litrów. 

3.Zakupione paliwo powinno posiadać każdorazowo świadectwo jakości zgodne z obowiązującymi
normami, które winno być udostępnione do wglądu na żądanie Zamawiającego.



§ 2

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian do niniejszej umowy:

1. Przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru zgodnie z warunkami:

 a)  w  zakresie  zmiany  wynagrodzenia  (ceny  podanej  w  ofercie)  w  przypadku  zmiany
  stawek podatku VAT;

b)  w  zakresie  zmiany  ilości  asortymentu  będącego  przedmiotem  zamówienia  (zakresu
zamówienia)  w  przypadku  konieczności  zmniejszenia  ilości  zamawianego  asortymentu,
stosownie  do  potrzeb,  jednak  nie  więcej  niż  20%  wartości  wymienionych  w  tabeli
formularza asortymentowo-cenowego.

3. Zmiany cen polegającej na podwyższeniu  stałego upustu udzielonego na czas trwania umowy,

4.Zamawiający  dopuszcza  zmiany  w  niniejszej  umowie,  których  nie  można  było  przewidzieć
w chwili  wszczynania postępowania o zamówienie publiczne,  spowodowanych okolicznościami,
których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć.

§ 3

1.  Rozliczenie  za  zakupione  ilości  paliwa  dokonywane  będzie  na  podstawie  wystawionej
i doręczonej faktury w terminie 21 dni od daty sprzedaży z ceną jednostkową brutto obowiązującą
w  dniu  zakupu  paliwa  uwzględniającą  upust  udzielony  na  czas  trwania  umowy  do  każdego
zakupionego litra paliwa na wskazany rachunek bankowy.
Sposób wystawiania faktury:

Nabywca:
Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
NIP: 829 16 24 435
Odbiorca faktury:
Dom Pomocy Społecznej 
Przatówek 1,

98-240 Szadek

2. Wykonawca na czas trwania umowy udziela Zamawiającemu upustu w wysokości:

1. …........zł brutto od ceny brutto każdego 1 litra zakupionego oleju napędowego,

2. …........zł brutto od ceny brutto każdego 1 litra zakupionej benzyny bezołowiowej Pb 95,

3. …........zł brutto od ceny brutto każdego 1 litra zakupionego oleju silnikowego do silnika
dwusuwowego,

4. …........zł brutto od ceny brutto każdego 1 litra zakupionego oleju przekładniowego hipol

5. …........zł brutto od ceny brutto każdego 1 litra zakupionego oleju silnikowego superol

6. …........zł  brutto  od  ceny  brutto  każdego  1  litra  zakupionego  oleju  do  smarowania  
prowadnicy piły

7. …........zł brutto od ceny brutto każdego 1 litra zakupionego oleju do kosiarek

8. …........zł brutto od ceny brutto każdego 1 litra zakupionego oleju hydraulicznego

9. ….…...zł  brutto  od  ceny  brutto  każdego  1  litra  zakupionego  płynu  zimowego  do
spryskiwaczy

§ 4

1.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  za  niewłaściwą  jakość  paliw
będących przedmiotem umowy.

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania  za
uszkodzenia pojazdów, powstałe w wyniku niewłaściwej jakości paliwa.

3. Zamawiający zastrzega sobie równocześnie odmowę zapłaty za paliwa o parametrach poniżej
wymaganych.



§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.

2.  Strony umowy ustalają,  że  obowiązywanie  niniejszej  umowy zakończy się  wcześniej,  jeżeli
przed wskazanym w ust.  1  terminem, Zamawiający dokona zakupu maksymalnej  ilości  paliw,  
o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

§ 6

Wykonawca  nie  może  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  przenosić  swoich  roszczeń
wynikających z realizacji niniejszej umowy na osoby  trzecie.

§ 7

Strony  mają  obowiązek  wzajemnego  informowania  o  wszelkich  zmianach  statusu  prawnego,
a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 8

1.  Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu
wypowiedzenia liczonego od daty wpływu wypowiedzenia do siedziby Zamawiającego.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia niniejszej umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. 

3. Wypowiedzenie i odstąpienie o którym mowa w pkt. 1 i 2 musi mieć formę pisemną.

§ 9

1. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  pod  rygorem
nieważności jedynie  w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu
stron.

3. Do rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle wykonania umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 10

Załącznikiem  stanowiącym  integralną  część  niniejszej  umowy  jest  koncesja  do  prowadzenia
działalności  w  zakresie  obrotu  paliwami  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  1997r.  Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 9)

            WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY         
     …........................................                                   …........................................                              

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

                                                                                   



Załącznik do umowy nr .../2018

zawarta dnia ….…..........2018r.

Lp. Przedmiot zamówienia
Upust (zł) brutto od ceny

brutto każdego 1 litra

1 2 3

1 Olej napędowy

2 Benzyna bezołowiowa

3 Olej do silników dwusuwowych

4 Olej silnikowy typu superol

5 Olej przekładniowy typu hipol

6 Olej do prowadnic pił łańcuchowych

7 Olej silnikowy do kosiarek

8 Olej hydrauliczny

9 Płyn do spryskiwaczy zimowy

  WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY
…........................................                                   …........................................

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