
ZAŁ ĄCZNIK NR 5 do SIWZ 
Nr sprawy: ZP.3601.4.2015 
 

WZÓR 
 
UMOWA NR ……….. 
 
zawarta w dniu ............................. w Kamieńsku, pomiędzy : 
Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku,  
97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,  
reprezentowanym przez: 
Pana/Panią …………………… – …………………,  
NIP   772-10-01-631  REGON 590328019              
 
zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM , a 
(nazwa firmy)……………………………………………………..………………………….…. 
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….…. 
 
reprezentowaną/ym  przez: 
Pana/Panią ………………………… - ……………………. 
 
NIP ……………………….…..                                  REGON ……………………………… 
 
zwanym/ą dalej WYKONAWC Ą 
 
po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 10, 39-46 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa i akcesoriów paliwowych wraz z dostawą do 
miejsca siedziby zamawiającego oraz bezpośrednim zatankowaniem oleju napędowego 
do sprzętów transportowych i budowlanych oraz kanistrów, zgodnie z obowiązującymi 
normami i specyfikacjami technicznymi”, w tym: 
Tabela nr 1 
L.
p. 

Nazwa produktu  
/ Nazwa produktu reprezentowanego producenta  

Jedn. 
miary 
 i ilość 

1 Olej napędowy  
(cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby zamawiającego i 
bezpośrednie zatankowanie do sprzętów transportowych i budowlanych  
oraz kanistrów) 
/ …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 

60 000 l. 

2 Benzyna bezołow. PB.95  
(20-litrowa cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………... 

2000 l. 

 
 
 
 



Tabela nr 2 
L.
p. 

Nazwa produktu  
/ Nazwa producenta i produktu zamiennego-odpowiednika 

Jedn. 
miary 
 i ilość 

1. Olej Lux 10  
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego ) 
/……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 

50 l. 

2 Olej Hipol 15F 85W/90  
(5-litrowy, (cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

250 l. 

3 Olej Mobil One 0W/40 Disel  
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 

50 l. 

4 Olej Mobil One 5W/50 Benzyn 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………......………………………………………………. 
…………………………………………………………................ 

50 l. 

5 Olej mineralny Elf 15W/40 
(4-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………............................................................................ 
………………………………………………………………….. 

200 l. 

6 Olej mineralny Mobil Super 15W/40 
(4-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

200 l. 

7 Olej mineralny Mobil klasy CJ 15W/40 
 (5-litrowy, (cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..... 

200 l. 

8 Olej Superol  CC 30 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………............................................................................ 
………………………………………………………………….. 

350 l. 

9 Olej Superol  CB 40 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 

200 l. 

10 Olej silnikowy HP DO CG 4 SJ 15W/40 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 

250 l. 

11 Olej hydrauliczny L-HM-68 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 

250 l. 



zamawiającego) 
/ ………………………………………………………………….. 
………………................................................................................ 

12 Olej hydrauliczny Boxol 26 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………............................................................................. 
…………………………………………………………………… 

250 l. 

13 Olej hydrauli-czny Hipol  ATF II D 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 

250 l. 

14 Olej hydrauliczny Hydrol L-HL 46 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………............................................................................ 
………………………………………………………………….. 

350 l. 

1
5
  

Olej hydrauliczny Super CD SAE 10W 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/…………………………………………………………. 
………………………………………………………….. 

250 l. 

16 Olej hydrauliczny SAE 10W-30 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

250 l. 

17 Olej półsyntetyczny do silników dwusuwowych FULMIX czerw. 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 

50 l. 

18 Płyn hamulc.R-3 
(0,5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

50 l. 

19 Płyn hamulc. Dot-3 
(0,5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

10 l. 

20 Płyn hamulc. Dot-4 
(0,5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 

10 l. 

21 Tawot (smar)  
(18-kilogramowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………………………………………………………. 
………………......................................................................... 

108 kg 

22 Wielofunkcyjny dodatek do olejów napędow. EKO-V  
(1-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 

40 l. 



/………………......................................................................... 
……………….......................................................................... 

23 Olej do benzyn. HP STIHL 
(1-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………......................................................................... 
……………….......................................................................... 

40 l. 

24 Płyn do spalin ADBLUE  
(20-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/……………….......................................................................... 
………………........................................................................... 

40 l. 

25 Płyn do chłodnic Petrygo 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………......................................................................... 
………………........................................................................... 

250 l. 

26  Płyn do chłodnic Borygo 
(5-litrowy, cena obejmuje zakup z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/……………….......................................................................... 
………………........................................................................... 

50 l. 

 
2. Ilości przedmiotu umowy wskazane w ust. 1 są ilościami maksymalnymi, dlatego też 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości paliwa i akcesoriów paliwowych, 
wymienionych w powyższej tabeli nr 1 i 2 lub całkowitej rezygnacji z danego asortymentu. 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego 
mniejszej ilości materiałów niż te, które zostały wymienione w tabeli nr 1 i 2. 
 

§ 2 
Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie opisane niżej: 
Tabela nr 1  
L.
p. 

Nazwa produktu  
/ Nazwa 

produktu 
reprezento-

wanego  
producenta  

Jedn. 
miary 
 i ilość 

Cena  
jedn. netto 

opublikowana 
na stronie 

internetowej 
reprezento-

wanego 
producenta na 

dzień 
23.04.2015 r. 

(w zł. z 
dokładnością 
do 4 miejsc po 

przecinku) 

 Rabat 
( stały 
%)* 

Cena  
jedn. netto  
po uwzgl. 

rabatu 
(w zł. po 

zaokrągleniu 
do 4 miejsc po 

przecinku) 

Wartość netto 
 (w zł. po 

zaokrągleniu do 
2 miejsc po 
przecinku) 
stanowiąca 
iloczyn cen 

jednostkowych 
netto po 

uwzględnieniu 
rabatu i ilości 
wskazanej w 
kolumnie 3 

Staw-
ka 

VAT 
(w %) 

1 Olej napędowy  
(cena obejmuje 
zakup z dostawą 
do miejsca 
siedziby 
zamawiającego i 
bezpośrednie 
zatankowanie do 
sprzętów  
transportowych i 

60 000 
l. 

    23 



budowlanych 
oraz kanistrów) 
/ ……………….. 
………………… 
…………..…….. 

2 Benzyna 
bezołow. PB.95  
(20-litrowa cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do 
miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/ ……………….. 
………………… 
…………..…….. 

2000 l.  
 

   23 

 
Ogólna wartość netto wynosi .........................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość  brutto wynosi ..........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Tabela nr 2 
L.
p. 

Nazwa produktu  
/ Nazwa producenta 

i produktu 
zamiennego-

odpowiednika 

Jedn. 
mia-
ry 
 i 

ilość 

 Cena jedn. 
netto wg 

cenny 
obowiązującej 
w cenniku u 
wykonawcy 

na dzień 
23.04.2015r.  

(w zł. z 
dokładnością 

do 2  
miejsc po 

przecinku) 
 

Rabat 
(stały 
%)* 

Cena jedn. netto  
po uwzgl. rabatu  

(w zł. po 
zaokrągleniu do 

2 miejsc po 
przecinku) 

Wartość  
netto 

 (w zł. po 
zaokrągleniu do 

2 miejsc po 
przecinku) 
stanowiąca 
iloczyn cen 

jednostkowych 
netto po 

uwzględnieniu 
rabatu i ilości 
wskazanej w 
kolumnie 3 

Stawka 
VAT 
(%) 

1. Olej Lux 10  
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego ) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

50 l.  
 

   23 

2 Olej Hipol  
15F 85W/90  
(5-litrowy, (cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………… 
…………………… 
…………………… 

250 l.     23 



3 Olej Mobil One 
0W/40 Disel  
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

50 l.     23 

4 Olej Mobil One 
5W/50 Benzyn 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………......
…………………… 
…………………… 

50 l.  
 

   23 

5 Olej mineralny  
Elf 15W/40 
(4-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………...... 
…………………… 
…………………… 

200 l.     23 

6 Olej mineralny 
Mobil Super 
15W/40 
(4-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

200 l.  
 

   23 

7 Olej mineralny 
Mobil klasy CJ 
15W/40 
 (5-litrowy, (cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

200 l.     23 

8 Olej Superol  
CC 30 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 

350 l.  
 

   23 



dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………...... 
…………………… 
…………………… 

9 Olej Superol  
CB 40 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

200 l.  
 

   23 

10 Olej silnikowy  
HP DO CG 4 SJ 
15W/40 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

250 l.     23 

11 Olej 
hydrauliczny 
L-HM-68 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ …………………. 
………………........
................................ 

250 l.  
 

   23 

12 Olej 
hydrauliczny 
Boxol 26 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………...... 
…………………… 
…………………… 

250 l.  
 

   23 

13 Olej hydrauli-
czny Hipol   
ATF II D 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 

250 l.     23 



zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

14 Olej 
hydrauliczny 
Hydrol L-HL 46 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………...... 
…………………… 
…………………… 

350 l.     23 

15  Olej 
hydrauliczny 
Super CD SAE 
10W 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

250 l.     23 

16 Olej 
hydrauliczny 
SAE 10W-30 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

250 l.     23 

17 Olej 
półsyntetyczny 
do silników 
dwusuwowych 
FULMIX czerw. 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

50 l.     23 

18 Płyn hamulc.R-3 
(0,5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 

50 l.     23 



zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

19 Płyn hamulc. 
Dot-3 
(0,5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

10 l.     23 

20 Płyn hamulc. 
Dot-4 
(0,5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
…………………… 
…………………… 

10 l.     23 

21 Tawot (smar)  
(18-kilogramowy, 
cena obejmuje 
zakup z dostawą do 
miejsca siedziby 
zamawiającego) 
/………………….. 
………………........
................................ 

108 
kg 

 
 

   23 

22 Wielofunkcyjny 
dodatek do 
olejów napędow. 
EKO-V  
(1-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………...... 
………………........
................................ 

40 l.     23 

23 Olej do benzyn. 
HP STIHL 
(1-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………...... 
………………........
................................ 

40 l.     23 

24 Płyn do spalin 40 l.     8 



ADBLUE  
(20-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………...... 
………………........
................................ 

25 Płyn do chłodnic 
Petrygo 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/ ………………..... 
………………........
................................ 

250 l.     23 

26  Płyn do chłodnic 
Borygo 
(5-litrowy, cena 
obejmuje zakup z 
dostawą do miejsca 
siedziby 
zamawiającego) 
/………………...... 
………………........
................................ 

50 l.     23 

 
Ogólna wartość netto wynosi .........................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT(8%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość  brutto wynosi ..........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Razem tabela nr 1 i 2 
Razem wartość netto wynosi .........................................zł  
(słownie: ................................................................................................................) 
Razem wartość podatku VAT(8%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: ................................................................................................................) 
Razem wartość podatku VAT(23%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: ................................................................................................................) 
Razem wartość  brutto wynosi ..........................................zł 
(słownie: ................................................................................................................) 
 

§ 3 
1.Ceny netto oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 są wartościami zmiennymi w 
zależności od ceny netto opublikowanej na stronie internetowej reprezentowanego producenta 
na dzień dostawy pomniejszone o stały % rabatu zadeklarowany w formularzu ofertowym. 



Do ceny netto po uwzględnieniu rabatu Wykonawca zobowiązany jest doliczać obowiązujący 
% Vat. 
2. Ceny netto akcesoriów paliwowych są wartościami zmiennymi w zależności od ceny netto  
obowiązującej w cenniku  u wykonawcy na dzień dostawy pomniejszone o stały % rabatu 
zadeklarowany w formularzu ofertowym. 
Do ceny netto po uwzględnieniu rabatu Wykonawca zobowiązany jest doliczać obowiązujący 
% Vat. 
3. Do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
a/  wydruk z internetu opublikowanej w dniu dostawy ceny netto oleju napędowego i benzyny  
bezołowiowej Pb 95  reprezentowanego producenta, 
b/ pisemne oświadczenie o cenie netto paliwa (zgodnej z wydrukiem z internetu 
reprezentowanego producenta na dzień dostawy) i akcesoriów paliwowych (obowiązującej w 
cenniku u wykonawcy na dzień dostawy)  z uwzględnieniem stałego rabatu zadeklarowanego 
w formularzu ofertowym. 
 

§ 4 
1. Ustala się sukcesywne dostawy paliwa i akcesoriów paliwowych według potrzeb 
Zamawiającego, o czym na dwa dni przed dostawą Wykonawca zostanie pisemnie 
powiadomiony za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej  (dostawa w godz.                
7 00-15 00). 
2. Miejscem sukcesywnych dostaw jest siedziba Zamawiającego tj. ul. Wieluńska 50 w 
Kamieńsku (plac przy budynkach gospodarczych). 
3. Tankowanie oleju napędowego odbywać się będzie bezpośrednio do pojazdów  oraz 
kanistrów Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  
4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dostarczał akcesoria paliwowe w oryginalnych 
opakowaniach reprezentowanego producenta.  
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania akcesoriów paliwowych w ilościowo różnych 
opakowaniach według potrzeb Zamawiającego, to znaczy jak w opisach w § 1-tabela nr 1 i 2. 
 

§ 5 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia odpowiada warunkom określonym w 
Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr 169 poz. 1200 z późn. zm.). 
2. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć świadectwo jakości na olej 
napędowy i orzeczenie laboratoryjne na benzynę bezołowiową PB95. 

 
§ 6 

1.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 
obowiązków przez pracowników Wykonawcy. 
2.Wykonawca  odpowiada za uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe  w czasie transportu. 
3.Wykonawca gwarantuje, że paliwo i akcesoria paliwowe posiadać będą właściwości 
fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać wymagania określone 
przepisami i obowiązującymi normami. 
4.W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa lub akcesoriów paliwowych  Zamawiający 
zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia 
niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie 
obciążony Wykonawca. 
5.Próbka paliwa lub akcesoriów paliwowych przeznaczona do badania zostanie pobrana w 
obecności pracownika ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, próbka zostanie 
zaplombowana przez obie strony i przekazana do badania laboratoryjnego. 
6.W przypadku stwierdzenia okoliczności opisanych w ust. 4 Wykonawca pokryje koszty 
związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu 
zasilanych tym paliwem. 



7.W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie 
koszty związane z oczyszczaniem układu napędowego samochodów i sprzętu budowlanego 
oraz zobowiązuje się dokonać niezwłocznie wymiany wadliwego paliwa na właściwe, bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 7 
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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa do naliczenia kar umownych. 
2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień,  
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano 
wyboru chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w   
przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego 
majątku, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. 
4.Zamawiający ma prawo również do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy 
Wykonawcy w przypadku: 
a) co najmniej trzykrotnej opóźnionej dostawy paliwa i akcesoriów paliwowych 
wymienionych w niniejszej umowie, 
b) co najmniej trzykrotnego zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do 
jakości paliwa objętych niniejszą umową.  
5. Jeżeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami 
niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą 
dodatkowy termin wykonania zamówienia. 
 

§ 8 
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29 
kwietnia 2016 roku. 
 

§ 9 
1.Strony ustalają wystawianie częściowych faktur na podstawie podpisanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego druku „Dowodu Dostawy”, który winien zawierać co 
najmniej datę, nazwę nadaną przez zamawiającego dostarczonego asortymentu, nazwę 
pojazdu/ maszyny, informację o przekazaniu na magazyn. 
2.Faktury należy wystawić na SZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50,nip:772-10-01-631,  
regon 590328019, nr konta 95 8973 0003 0110 0905 4159 0001 . 
3.Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego na fakturze.  
4. Termin płatności faktur w formie bezgotówkowej wynosi  …………. dni licząc od dnia 
otrzymania prawidłowej faktury przez Zamawiaj ącego.  
5. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 10 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad i posiada 
prawem wymagane atesty i certyfikaty. 
2. Wykonawca udziela okresu przydatności na akcesoria paliwowe ……… dni  licząc od 
dnia dostawy. 
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad przedmiotu umowy, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o występujących wadach, a Wykonawca zobowiązany 
jest w terminie 3 dni do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad oraz wbudowania 



go na własny koszt w miejsce wadliwego materiału. Wady uznaje się za usunięte z chwilą 
pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez przedstawiciela Zamawiającego. 
4. Dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad w ramach udzielonej gwarancji 
dokonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń 
przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% sumy ogólnej wartości 
brutto wskazanej w § 2,  
b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych dostaw w ramach realizacji  przedmiotu umowy  - 
w wysokości 0,2% ogólnej wartości brutto wskazanej w §2 za każdy kalendarzowy dzień 
zwłoki w realizacji dostawy,  
c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie odbioru - w 
wysokości 0,2% ogólnej wartości brutto wskazanej w §2 za każdy kalendarzowy dzień 
zwłoki,  
d) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub 
gwarancji - w wysokości 0,2% sumy ogólnej wartości brutto wskazanej w §2 za każdy 
kalendarzowy dzień zwłoki. 
e) za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn wskazanych w §8 ust. 4 – w 
wysokości 20% ogólnej wartości brutto wskazanego w § 2, 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn, za którą winę ponosi Zamawiający  w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 
145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).  
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 a) i ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie i wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W razie naliczenia kary umownej Zamawiający jest uprawniony do dokonania 
jej potrącenia z faktury w części odpowiadającej wysokości tej kary. 

 
§ 12 

1.  W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych  okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. W przypadku gdy opóźnienie w realizacji zlecenia w całości lub w części wynosi co 
najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy) 
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując 
roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia 
do dnia odstąpienia od niniejszej umowy. 
 

§ 13 

1.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części dostaw 
Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 



dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

3.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

4.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji dostaw Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą. 

5.Rozliczenie faktury nastąpi po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia, 
że wszelkie płatności na rzecz Podwykonawców związane z realizacją niniejszego 
zamówienia zostały przez Wykonawcę uregulowane. W takim przypadku Zamawiający 
może wstrzymać się z zapłatą przedłożonej faktury do czasu przedstawienia stosownego 
oświadczenia. 

6.Wykonanie dostaw w Podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 
§14 

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy,  z  zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 15 

1.  W  sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo  
zamówień publicznych. 

2.  Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych na tle wykonywania  
niniejszej umowy jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę  sporządzono  w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w  tym  jeden  
egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
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