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 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ....................... 2022 roku 

pomiędzy: 

Gminą Międzylesie 

57-530 Międzylesie; pl. Wolności 1 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Korczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

oraz 

.................................................................................. 

reprezentowanym przez: 

..................................................................................  zwanym Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Umowa zawarta została zgodnie z zarządzeniem Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie  Nr 8/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad postępowania o zamówienie 

publiczne o wartości  nie przekraczającej kwoty 130.000 zł netto w jednostkach gminy 

Międzylesie. 

2. Treść umowy jest tożsama ze złożoną w trakcie postępowania przez Wykonawcę ofertą. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: 

,,Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w 2023 r.”. 

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w zapytaniu ofertowym, który stanowi integralną 

część   umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych tj: oleju napędowego - ON, benzyny 

bezołowiowej - Pb 95 do eksploatacji pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy 

Międzylesie, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 roku. 

3. Zakup paliw odbywał się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliw do zbiorników 

pojazdów samochodowych lub kanistrów na stacji paliw. 

4. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zakup do systematycznego 

tankowania pojazdów w paliwa w następujących ilościach: 

- olej napędowy - ON w ilości – 17.000 litrów rocznie, 

- benzyna bezołowiowa - Pb 95 w ilości – 1.500 litrów rocznie. 

5. Zapotrzebowania ilościowe podanych paliw są przewidywane -szacunkowe (+/-). Podane  

zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia nie jest wiążące dla zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych, które uzależnione będzie od 

warunków pogodowych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na ilość zużytego paliwa. 

6. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych o normie 

PN-EN 228:2013-04 – dla benzyny bezołowiowej; oraz normie PN-EN 590:2013-12 dla oleju 

napędowego. 
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7. Wykonawca gwarantuje, że jego stacja paliw spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać stacje paliw płynnych, bazy, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące 

do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowanie. 

8. Bezgotówkowy zakup paliw i produktów do eksploatacji pojazdów odbywał się będzie na 

podstawie rejestrowanych transakcji zakupu dokonywanych w danym dniu na stacji paliw lub za 

pośrednictwem kart paliwowych, jeżeli takie będą obowiązywać na danej stacji paliw. 

9.  Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres 

rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia 

miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie 

uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 

dzień danego okresu rozliczeniowego. 

10. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz pojazdów i kierowców, którzy będą upoważnieni 

do bezgotówkowego zakupu paliw płynnych i potrzebnych produktów do eksploatacji pojazdów, 

a w przypadku zmian będzie je aktualizował. 

11. Rozliczenie za wydane Zamawiającemu ilości paliwa dokonywane będzie po aktualnych cenach 

brutto (zawierających podatek Vat) pomniejszonych o udzielony upust. 

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

odbywać się będzie we wszystkie dni miesiąca przez 24 godziny na dobę. 

13. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliw. 

14. Wykonawca dysponuje stacjami paliw zlokalizowanymi na terenie Gminy Międzylesie, 

umożliwiającą tankowanie min. autobusów, busów, czynną we wszystkie dni robocze, oraz w dni 

wolne od pracy: 

a) ……………………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………………………..  

 

§ 3 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży ZAMAWIAJĄCEMU paliw o jakości 

i za cenę pomniejszoną o rabat zgodnie z ofertą i specyfikacją, w wysokości: 

1) Dla oleju napędowego ON:  …………….  zł brutto za każdy 1 litr   

2) Dla etyliny bezołowiowej 95:  …………….  zł brutto za każdy 1 litr   

2.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże świadectwo jakości paliwa zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

§ 4 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy wg ilości planowanych 

wynosi………………………..………zł brutto (słownie:…………………………………..) w 

tym VAT …………….zł (słownie:…………………………….).  

2. Rzeczywista łączna wartość przedmiotu umowy wyniesie kwotę wynikającą z przemnożenia 

ilości zrealizowanych zamówień przez ceny jednostkowe obowiązujące w dniu zakupu wskazane 

w wystawionych fakturach VAT pomniejszone o rabaty określony w § 3. 
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§ 5 

Faktury Vat za zakupione paliwa wystawiane będą przez Wykonawcę na Gminę Międzylesie, Plac 

Wolności 1, 57-530 Międzylesie, NIP 881-10-37-024, Regon 890718126, płatne przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.  

§ 6 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od 02.12.2022 r. do 31.12.2023 r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z dwumiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

§ 7 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w formie 

kar umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, 

b. z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 

% wartości umownej z § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a. 15 % wartości umownej w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 15 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 

właściwemu miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

 

Międzylesie .................................. 

 

 

.....................................................                                             ..................................................... 

                       Zamawiający                                                                               Wykonawca 


