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 ZS.KG.334.10.2018.MR      Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr ……/2018/RUM      - WZÓR - 

 

zawarta w dniu ………………... w Gronowie pomiędzy: 

Powiat Toruński  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń NIP: 956 20 86 885 

reprezentowany przez: 

jednostkę organizacyjną Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, 

Gronowo 128, 87-162 Lubicz,  w osobie Dyrektora mgr Zbigniewa Piotrowskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………. 

z siedzibą w ……………………………………………  

NIP: ……………, REGON: ……………, KRS:…………………. 

reprezentowaną przez:  

………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Podstawą zawarcia umowy jest art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986) oraz dokonanie wyboru oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (ZS.KG.334.10.2018.MR) prowadzonego  

w trybie analizy rynku (Zapytanie ofertowe nr 15/ZO/R/2018 pn: „Zakup paliw płynnych dla 

pojazdów i urządzeń Zespołu Szkół, CKU w Gronowie”) zgodnie z zapisami „Instrukcji udzielania 

zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 20 000 zł” stanowiące załącznik do Uchwały 

Nr 450/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku. 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji 

Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych, w następującym 

asortymencie: 

1) benzyna bezołowiowa 95 – szacunkowa ilość 7 280 litrów, 

2) olej napędowy (letni lub zimowy w zależności od pory roku ) – szacunkowa ilość 11 500 

litrów. 

2. Wskazane powyżej ilości są ilościami szacunkowymi. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie 

obowiązywania umowy,  z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeniowe. 

Ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania 

umowy. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60% podanej ilości litrów benzyny 

bezołowiowej 95 oraz co najmniej 60% podanej ilości oleju napędowego ON. 

3. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych tankowanie pojazdów i urządzeń 

odbywać się będzie sukcesywnie w stacjach paliw wykonawcy, według aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. 

4. Najbliższa stacja paliw zlokalizowana jest w ………………………… i jest w odległości 

mniejszej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną. 

5. Zakup paliw będzie dokonywany na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań: 

1) do baku pojazdów na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” zawierającego datę, ilość 

pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz dokonaniu potwierdzenia w karcie 

drogowej Zamawiającego, 

2) do karnistrów dla urządzeń na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” zawierającego datę, 

ilość i rodzaj pobranego paliwa. 

 

6. Pobrane paliwo na podstawie dokumentu „Wydanie na WZ” winno zawierać cenę jednostkową 

brutto wg słupka „pylonu reklamowego” na dzień tankowania z uwzględnieniem upustu 

wskazanego w złożonej ofercie Wykonawcy.  
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7. Wymagania jakościowe paliwa określa aktualnie obowiązująca norma zawarta w: Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680). 

1) dla benzyny bezołowiowej (Pb95)PN-EN 228:2017-6 Paliwa do pojazdów samochodowych -

„Benzyna bezołowiowa-Wymagania i metody badań”, 

2) dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590:2017-6 Paliwa do pojazdów samochodowych „Oleje 

napędowe – Wymagania i metody badań” 

8. W przypadku zmiany norm prawnych regulujących jakość paliwa Wykonawca jest zobowiązany  

do zastosowania zmienionych norm z chwilą wejścia aktu prawnego, który je wprowadza. 

9. Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi dysponuje posiadają wymagane kwalifikacje oraz, że     

dysponuje stosownymi uprawnieniami i wyposażeniem, niezbędnymi do wykonania Umowy, jak 

również że Umowa będzie wykonywana z należytą starannością. 

 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących stanu realizacji Umowy, jak również zawiadamiania o sytuacjach wymagających 

podjęcia działań ze strony Zamawiającego.  

 

§ 2 

1. Strony ustalają, że obowiązującą jej formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą w zapytaniu 

ofertowym , będzie wynagrodzenie do kwoty:  ………………..…………………………. zł brutto,  

słownie: (………………………………………………………………………………………………złotych),  

netto: ………………zł, podatek od towarów i usług (VAT) . ……………….…….zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zakupione paliwo (olej napędowy, benzyna 

bezołowiowa) zgodnie z ceną jednostkową brutto wg słupka „pylonu reklamowego” na dzień 

tankowania z uwzględnieniem określonego w zapytaniu ofertowym upustu wynoszącego: 

1) (-) ………..zł / l dla benzyny bezołowiowej 95; 

2) (-) ………. zł / l dla oleju napędowego; 

      w oparciu o następujący wzór: 

C = A (-) upust  

      gdzie: 

C = cena sprzedaży brutto za 1 litr paliwa  

 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą matematyczną) 

A = cena brutto wg słupka „pylonu reklamowego” za litr paliwa obowiązująca w dniu 

tankowania 

 

3. Wykonawca gwarantuje, że upust wymieniony w ust. 2 jest stały w okresie obowiązywania 

umowy.  

4. Rozliczanie zawartych za okres danego miesiąca transakcji odbywać się będzie w oparciu  

o wystawione dokumenty „Wydanie na WZ”, na podstawie doręczonej Zamawiającemu faktury 

VAT. Płatność należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu właściwej 

pod względem rachunkowym i ilościowym faktury VAT. 

5. Dane do wystawienia faktury VAT: 

Nabywca:   Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956 20 86 885                                              

Odbiorca:   Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,  

Gronowo 128, 87-162 Lubicz 

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019 r. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa o jakości zgodnej z obowiązującymi  

w tym zakresie normami. W przypadku sprzedaży paliwa nieodpowiedniej jakości Wykonawca 
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zapłaci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą uprawdopodobnionym stratom poniesionym z tego 

tytułu zgodnie z zapisami ustawy Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1025). 

 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, 

 w przypadku gdy:  

1) Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności we wskazanej lokalizacji lub zostanie wobec 

niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:  

1) Wykonawca dokona sprzedaży paliwa o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi w tym  

zakresie, 

2) stacja paliw najbliższa siedziby Zamawiającego jest modernizowana, przebudowywana,  

remontowana, w sposób uniemożliwiający zakup paliwa przez okres minimum 14 dni. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wyłącznie    

      wynagrodzenie z tytułu wykonanych świadczeń.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny niezależnej  

od Zamawiającego, jak również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia 

wykonawcy. W przypadku naliczenia kar umownych zostaną one potrącone z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

5. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów zakupów określonych  

w § 1 ust. 1 Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, 

odstępnego lub odszkodowania.  

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia:  

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

2) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody  

w znacznych rozmiarach. 

3) w przypadku zaistnienia zmian prawa powszechnie obowiązującego mającego wpływ  

na przedmiot umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. W przypadku braku porozumienia właściwy dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca.  

6. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 …………………………..      ……………………………… 

 ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 


