
                                                                         Załącznik  nr 3 do SWZ z dnia 21 lipca 2021 r. 

Z.Sz.Goł.26.21.2021  

 

UMOWA Nr  …………….  / 2021        WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu ……………………w Gołotczyźnie pomiędzy Zespołem Szkól Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk, 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  reprezentowanym przez : 

Marka Rutkowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie  

a   

……………………………….. reprezentowanym przez ……………………………….. 

……………………………………pod adresem                   ……….. zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawcą  

zgodnie z dokonanym wyborem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21 lipca 

2021 r. przeprowadzonym w trybie  zapytania ofertowego – o następującej treści: 

§1 

Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje się sprzedawać na zasadach określonych w niniejszej 

umowie następujące towary:   

1) benzyna bezołowiowa 95, 

2) olej napędowy (ON), 

3) gaz LPG. 

§2 

1. Zadeklarowana przez Zamawiającego w SIWZ ilość paliw w okresie trwania umowy jest wartością 

     jedynie szacunkową i w żaden sposób nie wiąże Zamawiającego. 

2. Dostawca zobowiązuje się do sprzedawania Zamawiającemu w czasie trwania umowy takiej ilości  

     paliw jaka będzie wynikać z jego bieżących potrzeb, na warunkach określonych niniejszą umową. 

§3 

Dostawca oświadcza że zaproponowany towar odpowiadać będzie aktualnie obowiązującym Polskim 

Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane, będzie posiadać wymagane przepisami 

świadectwa jakości i odpowiadać zamieszczonym tam parametrom. 

§4 

1. Sprzedaż będzie się odbywać przez bezpośrednie tankowanie pojazdów u Dostawcy, 

2. dopuszcza się tankowanie paliw do przenośnych zbiorników na stacji paliw po uprzednim 

powiadomieniu przez Zamawiającego, 

3. dowóz przez Dostawcę oleju napędowego własnym/wynajętym transportem do Zamawiającego na koszt 

Dostawcy w cenie za jeden litr zaproponowanej w złożonej ofercie na potrzeby pojazdów nie 

opuszczających siedziby Zamawiającego (szczegóły w SWZ), 

4. Strony ustalają iż zapłata za pobrany towar przez tankujące pojazdy Zamawiającego lub za dostawy ON 

zostanie uiszczona w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na wskazane przez 

Dostawcę konto bankowe. 

 



§5 

1. Dostawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu stałych wyrażonych w procentach upustów 

liczonych do jednego litra tankowanego/dostarczanego paliwa, zgodnie z treścią złożonej oferty 

stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, przez cały okres trwania umowy w następujący 

sposób: 

1) cena benzyny bezołowiowej 95 za jeden litr  obowiązująca w momencie tankowania „na słupku"  

      u Dostawcy w dniu zawarcia transakcji minus upust wynoszący………………. % do jednego litra, 

2) cena oleju napędowego za jeden litr obowiązująca w momencie tankowania „na słupku"  

       u Dostawcy w dniu zawarcia transakcji minus upust wynoszący …………….% do jednego litra, 

3) cena gazu LPG za jeden litr obowiązująca w momencie tankowania „ na słupku" u Dostawcy  

      w dniu zawarcia transakcji minus upust wynoszący………………………. % do jednego litra, 

2. Dostawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu stałego upustu w wysokości ………….% przez  

cały okres trwania umowy na zakupione na Jego stacji materiały i płyny eksploatacyjne do pojazdów     

samochodowych Zamawiającego. 

§6 

1.  Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2022 r. 

2.  Dostawca zobowiązanuje się prowadzić – przez okres realizowanych dostaw – wymaganą ewidencję cen 

       (dostarczanych produktów) i okazywać Zamawiającemu na Jego żądanie. 

§7 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Dostawcy w wysokości 1000zł, 

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, za wyjątkiem §7 ust. 4 lit. a  –  w wysokości 1000zł. 

3. Jeżeli Dostawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

Dostawcy. 

4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie  

    w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

    okolicznościach, 

b)  rozwiązania firmy Dostawcy, 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

    oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane  

    Wykonawcy co  najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. Umowne prawo odstąpienia należy  

    wykonać w terminie 30 dni od powzięcia informacji, o którejkolwiek okoliczności, o której mowa  

    wyżej.  

6. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod  

    rygorem nieważności takiej zmiany. 

7. Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz 

    wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

    uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

    zamówienia, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można  

    było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

 



 

§8 

Dostawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu podmiotowi. 

§9 

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z  późniejszymi zmianami) 

oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§10 

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§11 

Integralną częścią umowy są: 

1. - oferta Dostawcy. 

2. - oświadczenie Dostawcy, 

3.          - zapytanie ofertowe, 

4. - wykaz pojazdów uprawnionych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. 

§12 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Dostawca. 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                                Zamawiający: 

   

 


