UMOWA Nr RGK.271.0.5.1.2021
zawarta w dniu …. grudnia 2021 roku po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy GMINĄ Zaręby Kościelne,
reprezentowaną przez:

ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

Urszulę Wołosiewicz – Wójt Gminy
przy kontrasygnacie:
Agnieszki Rostkowskiej – Skarbnika Gminy
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą
…………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej WYKONAWCĄ
reprezentowaną przez:
…………………………………………….
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących
własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku 2022 wg niżej wymienionych ilościach:
olej napędowy – 14 500 litrów
benzyna – 4 500 litrów
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa. Z tytułu nie zrealizowania
podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie.
3. Wykonawca oświadcza, że paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2005 roku (Dz. U. z 2015, poz. 1680
z późn. zm.) w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw
ciekłych.
4. Wykonawca oświadcza że legitymuje się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem
uprawnień do wykonania przedmiotu umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie obowiązywania umowy cenę równą
cenie brutto za 1 litr paliwa obowiązującą na stancji benzynowej w dniu tankowania
pomniejszona o rabat wskazany w ofercie.
2. Łączne wynagrodzenie za dostawę paliwa wynosi:
Olej napędowy 14.500 x ….. = …………..
Benzyna - 4.500 x ….. = …………..
§3
1. Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy, paliwa w ilości
wyżej wskazanej lub mniejszej, wynikającej z aktualnych potrzeb. W przypadku nie
wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości wskazanych w Zapytaniu
ofertowym, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez
jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu
zamówienia mniejszej ilości paliwa niż określona w § 1 pkt.1 niniejszej umowy
§4
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego. NIP Zamawiającego 759-162-49-24
2. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto
fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT), od chwili

zmiany podatek w nowym wymiarze będzie doliczany do dotychczasowych stawek netto,
bez konieczności zmiany umowy.
3. Zapłata następować będzie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego poleceniem
przelewu na rzecz wykonawcy.
§5
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2022 r.
§6
Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy wykaz samochodów
uprawnionych do tankowania paliwa . Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany
w wykazie samochodów uprawnionych do tankowania.
§7
1. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe,
2) oferta wykonawcy,
2. Wymagania określone choćby w jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla
wykonawcy tak jakby zawarte były w umowie.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 11
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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