
Załącznik nr 5 do oferty   Nr sprawy PZP:2/02/2022

Umowa nr ……....…….....

  zawarta w dniu 1 marca 2022 r. pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń, ul. Bogusza 19
wpisanym do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000068967 prowadzonego przez: 
Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru reprezentowanym 
przez:  Jacka Lange– Prezesa  zwanym dalej w treści umowy  Zamawiającym,         
a

Firmą: ………………........................................................................................ , mającą siedzibę 

w …................................................…………………….………..……….,  

NIP…........................................... Regon …................................... ,

reprezentowaną przez: …........................................................................................................... ,

zwaną dalej w treści umowy Dostawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004  roku  Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019r.  poz  2019),  w trybie  przetargu
nieograniczonego, o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

 „sukcesywne tankowanie oleju napędowego do pojazdów ”

2. Przedmiot umowy został określony w  specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.
3. Dostawca oświadcza, że spełnia parametry techniczno – użytkowe określone w SWZ.
4.  Przedmiot  umowy  odpowiada  co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  

i stosowania, a w szczególności określonych wymaganiami  SWZ.

§ 2

Strony ustalają że zapłata za sukcesywne tankowanie pojazdów będzie się odbywać  każdorazowo przy
tankowaniu pojazdu w formie gotówkowej na podstawie wystawionej faktury VAT.  Sprzedaż paliwa na
rzecz Zamawiającego następować będzie w całym okresie trwania umowy  zgodnie z ofertą złożoną przez
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 3

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, chemiczne i prawne odtarczonego towaru oraz 
skutki, jakie wadliwy towar może spowodować u Zamawiającego w pełnej wysokości zaistniałej szkody

2.  Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części zobowiązań 
wynikających z umowy, jeśli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Za siłę wyższą, w rozumieniu 
umowy, uważa się klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne pochodzące od organów 
władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami tych organów, wojny, mobilizacje, 
blokady, embargo, zamknięcie granic, strajki pracowników uniemożliwiające wykonanie umowy w całości 
lub części.



§ 4 

 1.   Umowa zostaje zawarta na okres od 1marca 2022r  do  31 grudnia 2023r 

 2.   Każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  z  zachowaniem  1-miesięcznego  okresu  wypowiedzenia
dokonanego  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności.  Wypowiedzenie  uważa  się  za  doręczone  również  
w przypadku jeżeli strona dwukrotnie nie odebrała wysłanej na podany adres siedziby, przesyłki poleconej
zawierającej pismo informujące o zamiarze wypowiedzenia umowy.

 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.

 4.  W przypadku o którym mowa w ust. 3, Dostawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

 5.  Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,  w drodze
pisemnego oświadczenia, w wypadku dwukrotnej dostawy paliw w warunkach uprawniających do odmowy
przyjęcia dostawy, dwukrotnego niezrealizowania dostawy, dwukrotnego dostarczenia ilości niezgodnej ze
złożonym zamówieniem.  

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy Prawo zamówień 
publicznych. (tekst jedn. Dz.U z 2019r poz.2019) 

§ 6

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

  Zamawiający:                                                                                            Dostawca:

(wzór  umowy  musi  być  opatrzony  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym)
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