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                                                                 WZÓR                       Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA  NR.................... 

 

zawarta w dniu .............................................. 

 

pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 14, 88-170 

Pakość,NIP556-000-42-66,Regon 0920052136 wysokość kapitału zakładowego 3.734.060,00 zł 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII 

Wydział Gospodarczy pod  nr 0000217987,  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu Spółki Macieja  Wojtysiaka 

przy udziale Głównego Księgowego Marka Szymborskiego 

a 

  

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zostaje zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oleju napędowego oraz benzyny 

bezołowiowej PB 95 dla n/w pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego: 

1) samochód ciężarowy marki Mercedes CIN 2E04, 

2) samochód ciężarowy marki Volkswagen CIN  24179 

3) samochód ciężarowy marki Volkswagen CIN  44192 

4) samochód ciężarowy marki Fiat Ducato CIN 67005 

5) samochód ciężarowy marki Renault BCR 9822, 

6) samochód ciężarowy marki MAN CIN 28950, 

7) samochód ciężarowy marki Scania PO 1V740, 

8) maszyna kompaktująca Doosan, 

9) Ciągnik rolniczy Ursus BYN 916K, 

10) Ciągnik rolniczy Ursus BDH 5912, 

11) Ciągnik rolniczy Zetor PO 736L 

12) Koparko-Ładowarka HKL, 

13) Równiarka G6 

14) Kosiarka samojezdna 

15) Kosiarki spalinowe 

16) Dmuchawa spalinowa 

17) Zagęszczarka płytowa 

18) Urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia rur kanalizacyjnych ROM 400WF                

914AC, 

19) Zespół Prądotwórczy Przewoźny.  
 

§2 

1. W przewidywanym umową okresie Zamawiający przewiduje zakup paliwa silnikowego w ilości: 

1) olej napędowy- 55 000 litrów 

2) benzyna bezołowiowa PB 95- 500 litrów. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zadeklarowanej ilości paliwa z uwagi na możliwość 

zmiany w zakresie ilości i rodzaju posiadanych pojazdów i urządzeń w okresie obowiązywania 

umowy.  

3. Zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej PB 95 odbywać się będzie w zależności od 

potrzeb bieżących Zamawiającego. 
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4. Ze względów organizacyjnych Zamawiającego oraz z uwagi na brak możliwości magazynowania 

paliwa, punkt odbioru przedmiotu zamówienia nie może znajdować się poza terenem gminy 

Pakość. 

5. Zamawiający wymaga, aby paliwo (olej napędowy) do maszyny kompaktującej Doosan 

Wykonawca dostarczał na składowisko odpadów w m. Giebnia (gm. Pakość). Dostawa nie będzie 

generowała dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Z uwagi na brak możliwości 

magazynowania paliwa, po dokonaniu dostawy maszyna zostanie zatankowana. Dostawy będą 

następować po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika składowiska po upływie maksymalnie 

24 godzi od zgłoszenia.  

6. Osobą upoważniona ze strony Zamawiającego do zakupu paliwa są kierowcy wykazanych 

pojazdów oraz Pani Barbara Cyganek. 

 

§3 

1. Zasada ustalania ceny paliw przedstawia się następująco: 

cena 1 litra = cena bieżąca/ litr oleju napędowego - ............. zł rabatu 

cena 1 litra = cena bieżąca/ litr benzyny bezołowiowej PB 95 - .............. zł rabatu 

gdzie:  

cena bieżąca- cena brutto 1 litra paliwa obowiązująca na stacji w dniu tankowania.  

2. Wykonawcę wiążą ceny wskazane w ofercie, która jest załącznikiem do niniejszej umowy i 

stanowi jej integralną część. 

3. Zgodnie z planowaną ilością paliwa w okresie umowy, szacunkowa wartość zamówienia wynosić 

będzie nie więcej niż .......................... zł brutto.  

 

§4 

1. Wykonawca posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi. 

2. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

3. Wykonawca zapewnia właściwą jakość kupowanego oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 

PB 95 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

 

§5 

Zapłata wynagrodzenia, ustalonego w §3 następować będzie na podstawie faktur przelewem w 

terminie ………………… dni od daty wystawienia.  

 

§6 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§7 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te 

zostały przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

§8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia 01.02.2018r. do dnia 31.01.2019r. 

2. W przypadku nienależytego wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszej umowie, 

każda ze stron ma prawo do jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

złożonym w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 
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§9 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) oferta Wykonawcy wraz z dostarczonymi oświadczeniami i dokumentami, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami.  

 

§10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§11 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


