
Nr sprawy: ZP/340/3/09 
Znak: ZP/341/57/09 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
WZÓR 

Umowa 
 

zawarta w dniu ………….2009r. w Kamieńsku 
pomiędzy:  

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku  
z siedzibą w : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631, regon:590328019, 
zwanym dalej “Zamawiającym” , reprezentowanym przez:  
1. mgr inŜ. Kazimierza Maja  – Dyrektora 
2. mgr Janinę Bezulską Wolną - Gł. Księgową, 
a: 
…………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w: ……………………………………………. ul……………………………….., 
nip: …………………………………, regon: ……………………………, 
zwanym dalej  “Wykonawcą”  , reprezentowanym przez: 
1. ………………………………….- ……………………. 
 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z późn. zm. 
 
§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia paliwa i 
akcesoriów paliwowych wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego dla 
sprzętu transportowego i budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i 
specyfikacjami technicznymi,  w tym: 
- olej napędowy w ilości 80 000 l. 
- benzyna bezołowiowa PB95 w ilości 500 l. 
- olej Lux 10 w ilości 150 l. 
- olej Hipol  15F 85W/90 w ilości 150 l. 
- olej Mobil One 0W/40 Disel w ilości 30 l. 
- olej Mobil One 5W/50 Benzyn w ilości 30 l. 
- olej mineralny Elf 15W/40 w ilości 150 l. 
- olej mineralny Mobil Super 15W/40 w ilości 20 l. 
- olej Superol CC w ilości 150 l. 
- olej Superol CB 40 w ilości 150 l. 
- olej hydrauliczny L-HM-68 w ilości 50 l. 
- olej hydrauliczny Boxol 26 w ilości 130 l. 
- olej hydrauliczny Hipol ATF II D w ilości 150 l. 
- olej hydrauliczny Hydrol L-HL-46 w ilości  150 l. 
- olej półsyntetyczny do silników dwusuwowych FULMIX czerwony w ilości 20 l. 
- płyn hamulcowy R-3 w ilości 30 l. 
- płyn hamulcowy Dot-3 w ilości 20 l. 
- płyn hamulcowy Dot-4 w ilości 20 l. 
- Tawot (smar) w ilości 400 kg. 



 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny:09.13.41.00-8 
(olej napędowy), przedmioty dodatkowe:09.13.21.00-4 (benzyna bezołowiowa), 09.21.16.00-
7 (oleje do uŜytku w układach hydraulicznych i do innych celów), 09.21.11.00-2 (oleje 
silnikowe), 09.21.16.50-2 (płyny hamulcowe), 09.21.00.00-4 (preparat smarowy) .   
 
2. Strony ustalają, Ŝe za wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy przysługuje 
wynagrodzenie po uwzględnieniu rabatu tj: 
 
Ogólna wartość netto wynosi  ……………………… zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. …./100). 
 
Ogólna wartość podatku VAT (stawka:22%)  wynosi  …………………… zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. …./100). 
 
Ogólna wartość brutto wynosi ………………………. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. .…/100). 
 
3. Po wygaśnięciu terminu związania z ofertą ceny paliwa i akcesoriów paliwowych będą 
wartościami zmiennymi w zaleŜności od aktualnych cen Wykonawcy i będą równe cenom 
paliwa i akcesoriów paliwowych obowiązującym w firmie Wykonawcy w dniu dostarczenia 
pomniejszone o stały rabat zadeklarowany w formularzu ofertowym. 

4.Przy kaŜdej zmianie ceny paliwa i akcesoriów paliwowych Wykonawca zobowiązany jest 
pisemnie powiadomić Zamawiającego o nowych cenach z uwzględnieniem stałego rabatu 
oraz uzasadnieniem zmiany ceny , najpóźniej w dniu dostawy po nowej cenie. 

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu paliwa i akcesoriów 
paliwowych, jak równieŜ przesunięcia ilości jednego produktu na rzecz drugiego o tym 
samym parametrze. 
 
§ 2 
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie do dnia 31.12.2009r. 

2. Ustala się sukcesywne dostawy  oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95  co drugi 
dzień roboczy lub według potrzeb Zamawiającego, o czym  na 1 dzień przed dostawą 
Wykonawca zostanie  powiadomiony (dostawa o godz. 7 00 ) . 

3. Pozostały asortyment paliwowy nie wymieniony w pkt. 2 Wykonawca będzie dostarczał 
według potrzeb Zamawiającego, o czym  na 1 dzień przed dostawą Wykonawca zostanie  
powiadomiony (dostawa o godz. 7 00). 

§ 3 
1.Na paliwo i akcesoria paliwowe wymienione w § 1 Wykonawca zobowiązany jest 
przedłoŜyć 
dokumenty tj.: 
- polskie aprobaty techniczne, atesty   
- certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności. 
 
2. Okres gwarancji-przydatności (wyraŜony w liczbie m-cy) wynosi:  …….……… m-cy. 
 



§ 4 
1. Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę częściowych faktur po otrzymaniu przez 
Zamawiającego danej partii dostawy. 
2. Faktury naleŜy wystawiać na ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50, 
nip:772-10-01-631, regon 590328019 . 
3. Zamawiający wyraŜa zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego na fakturze.  
4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
 
§ 5 
1.Wykonawca  odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie. 
2. W przypadku wystąpienia złej jakości paliwa lub któregokolwiek z asortymentu 
paliwowego Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o zaistniałej sytuacji, a Wykonawca 
zobowiązuje się przy pierwszej następnej dostawie wymienić ilość danego paliwa lub 
asortymentu paliwowego o złej jakości  na tą samą o dobrej jakości.  
W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od realizacji przedmiotu umowy bez terminu 
jej wypowiedzenia. 
3. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie: od daty zgłoszenia do dnia 
pierwszej następnej dostawy.  
 
§ 6 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowej partii dostawy  
 w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia. 
2.Za nieterminowe usunięcie wad, usterek występujących w asortymencie paliwowym 
Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% całkowitej wartości przedmiotu umowy 
za kaŜdy dzień opóźnienia.  
Kara winna być zapłacona w terminie 10 dni od dnia wezwania do zapłaty.  
W czasie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający potrąci karę z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy.     
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktur Zamawiający zobowiązany będzie do 
uiszczenia naleŜności wraz z odsetkami. 
5. JeŜeli niewykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezaleŜnymi 
od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin 
wykonania zamówienia. 
 
§ 7  
Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 1 miesiąca. 
 
§ 8 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
§ 9 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy 
powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 
 
§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 



Kodeksu handlowego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 
 
§ 11 
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.  
 
§ 12 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1. SIWZ 
2. Oferta. 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
        
…………………                                                                                            ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


