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Załącznik nr 4 

WZÓR UMOWY 

NR: ……………………. 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA  

Zakup paliwa do pojazdu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa indywidualnego 
transportu door-to-door w Gminie Szczurowa” w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia 
poniżej równowartości 130 000,00 zł netto prowadzonego w trybie rozeznania rynku. 
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn. Usługa indywidualnego transportu door-to-
door w Gminie Szczurowa, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
 
Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w ......................................... pomiędzy;  
 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczurowej 
ul. Rynek 3; 
32-820 Szczurowa  
NIP: 869-16-61-003 
 
reprezentowanym przez: 

Barbarę Domagała – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym" 

a  

Dostawcą  …………………………………………………………  

z siedzibą: ……………………………………  

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS …………………………….. 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla ………………………… w ………………………………. Wydział …….. 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

REGON: ………………………….. 

NIP:………………………………….  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Umowy „Dostawcą” 

zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zakup w ramach realizacji zamówienia 
pod nazwą Zakup paliwa do pojazdu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa 
indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa”, zwane w dalszej części umowy 
przedmiotem umowy. 
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2. Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy, oraz  
z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy do 
zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu stanowiącej załącznik do niniejszej umowy,  
3. Przedmiotem umowy jest zakup oleju napędowego dla pojazdu wykorzystywanego w ramach 
projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa”. 
4. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy dokona zakupu łącznie 1974  litrów 
oleju napędowego. Rzeczywista, ostateczna ilość i wartość zakupionego paliwa wynikać będzie 
z potrzeb zamawiającego wynikłych w trakcie obowiązywania umowy oraz cen paliwa po 
uwzględnieniu wszystkich upustów. Wykonawcy nie przysługuje, z tytułu mniejszej niż szacowana 
realizacji przedmiotu zamówienia, prawo jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia 27.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 
 

§ 3 
Zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy dokona zakupu łącznie 1974 litrów oleju 
napędowego. Rzeczywista, ostateczna ilość i wartość zakupionego paliwa wynikać będzie z potrzeb 
zamawiającego wynikłych w trakcie obowiązywania umowy oraz cen paliwa po uwzględnieniu 
wszystkich upustów. Wykonawcy nie przysługuje, z tytułu mniejszej niż szacowana realizacji 
przedmiotu zamówienia, prawo jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości paliwa danego rodzaju 
wskazanego w ust. 1. 
3. Sukcesywny zakup paliw dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym, za pomocą 
dokumentów wydania zewnętrznego (Wz), na stacjach paliw będących w dyspozycji wykonawcy, 
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować na bieżąco zmiany w wykazie stacji paliw. Zmiany  
w wykazie stacji paliw nie mogą pogorszyć warunków dostępności tankowania w stosunku do stanu  
z dnia zawarcia umowy. 
5. Wykonawca, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, wystawi zamawiającemu dokumenty 
wydania zewnętrznego umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa, w ilościach detalicznych,  
u operatorów stacji paliw wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 3 i 4. 
6. Pojazdem uprawnionym do tankowania w ramach niniejszej umowy jest jeden pojazd 
przeznaczony do realizacji usługi door-to-door. 
7. Wyznaczeni pracownicy lub inni przedstawiciele stron umowy komunikują się w ramach realizacji 
umowy (przekazują informacje na temat problemów z realizacją itp.) pisemnie lub za pomocą: 

 
email ze strony zamawiającego: … 
email ze strony wykonawcy: … 
oraz 
nr tel. ze strony zamawiającego: … 
nr tel. ze strony wykonawcy: … 
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8. Wykonawca, każdorazowo, niezwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich przeszkodach 
mogących utrudnić lub uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy. 
Wykonawca wskazuje do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy następujące osoby: 

1) … 
 
 

9. Zamawiający wskazuje jako swoich przedstawicieli, do kontaktu w ramach realizacji niniejszej 
umowy następujące osoby: 

1) … 
2) … 

 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Maksymalna wartość umowy wynosi: ………………………………….. 
2. Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania ulega rozwiązaniu jeżeli realizacja przedmiotu 
umowy osiągnie maksymalną wartości umowy, chyba że strony umowy uzgodnią inaczej na zasadach 
określonych w umowie. 

3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za faktycznie wykonany przedmiot umowy  
w zakresie określonym w § 1, strony ustalą jako iloczyn detalicznej ceny jednostkowej brutto za dany 
rodzaj paliwa, obowiązującej na stacji paliw na której tankowano pojazd w momencie tankowania 
oraz ilości zatankowanego paliwa, pomniejszony o upust zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie 
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

4. Upust w wysokości … % jest stały i obowiązujący przez cały okres trwania umowy. Wartość upustu 
jest obowiązująca dla wszystkich paliw objętych niniejsza umową. 

5. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto, która 
zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy, z mocą obowiązująca od dnia wejścia w życie 
przepisów zmieniających wysokość stawki podatku VAT. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy, w tym wszystkie ewentualne opłaty, składki i podatki które zamawiający będzie 
zobowiązany odprowadzić z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Termin płatności należności wynikających z niniejszej umowy – do 30  dni od dnia dostarczenia 
faktury zgodnie z treścią umowy. 

9. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur, wystawionych i dostarczonych do siedziby 
Zamawiającego. 

10. Zakup przedmiotu umowy rozliczane będą w następujących okresach rozliczeniowych: 
- od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, 
- od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i załączonego do faktury zestawienia transakcji  
z danego okresu rozliczeniowego zawierającego co najmniej: 

- datę i dokładny czas przeprowadzenia transakcji, 
- nr rejestracyjny tankowanego pojazdu, 
- ilość i rodzaj paliwa, 
- cenę jednostkową i wartość zakupu przed upustem, 
- cenę jednostkową i wartość zakupu po upuście, 
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- adres stacji paliw na której dokonano transakcji. 
11. Regulowanie należności następować może z wykorzystaniem mechanizmu płatności pośredniej, 
tzw. „split payment”, o ile wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa. 
12. Faktura/rachunek powinna zawierać następujące dane: 
NABYWCA: GMINA SZCZUROWA, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,  
NIP: 869-11-86-401 
ODBIORCA: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ, ul.  Rynek 3, 32-820 
Szczurowa 
W treści faktury/rachunku należy umieścić numer umowy  
13. Adres na który należy dostarczyć fakturę/rachunek: 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ, ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa 

 
 

 
 

§ 5 
Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę z ustawowych przyczyn 
przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych w ust. 1, a także: 

1) w przypadku gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację 
przedmiotu umowy przez co rozumie się brak dostrzegalnej realizacji przedmiotu umowy, 
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 
4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę,  ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie 
wykonuje obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową lub też obowiązki te wykonuje 
nienależycie, w szczególności nie uwzględnia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego. 
5. W przypadkach wymienionych w ust. 1, 2 i 4 Zamawiający nie płaci Wykonawcy odszkodowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………                               ……………………………………………………. 
                   Zamawiający                                                                                 Dostawca 


