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Nr sprawy:  ……... / 2018 

UMOWA 

Nr:.................................. 

 

W dniu ……………… 2018 r. , w Łodzi pomiędzy: 

 

Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy                                 

ul. Kilińskiego 102/102a 90 - 012 Łódź , w imieniu którego na podstawie  pełnomocnictwa 

udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 6831/VII/17 z dnia 7 września 

2017 roku działa Pan Piotr  Rydzewski p. o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej       w Łodzi 

 

(zwanym dalej ,,Zamawiającym”)  
a 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

(zwanym dalej ,,Wykonawcą”) 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych ( tj.  Dz. U. z 2017 roku, poz. 

1579 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści. 

 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest  sukcesywna dostawa paliw płynnych ( benzyny bezołowiowej, 

oleju napędowego ) samochodowych do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łodzi, na stacjach paliw płynnych zlokalizowanych na terenie miasta 

Łodzi pod adresami: 

 

 

1…………………………… 

 

2…………………………… 

 

3…………………………… 

 

4…………………………… 

 

5…………………………... 

 

oraz możliwość tankowania paliw płynnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie 

ze złożoną ofertą będącą Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w dokumentacji Zaproszenia do uczestnictwa w udziale w   

Zapytaniu Ofertowym będącej Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 
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2. Zakup paliwa o szacunkowej ilości: 

 

1) benzyna bezołowiowa ( Pb  95 oktan ) - 7 000 litrów, 

2) olej napędowy (ON) 6 600 litrów. 

  

3. Wykonawca oświadcza, że paliwo wymienione § 1 pkt 2 będzie spełniało wymaganie 

jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października  2015 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz.1680.) oraz posiada 

koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży paliw płynnych ( ON i  Pb ) odpowiadających Polskim Normom, 

2) przedstawienia na żądanie Zamawiającego wystawionego przez producenta świadectwa 

jakości, zawierającego informacje o spełnianiu przez paliwo wymaganych norm. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu Zamawiającego, które 

nastąpiło w wyniku użycia, oferowanego przez Wykonawcę paliwa samochodowego, 

niespełniającego wymogów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3, w tym 

wszystkie koszty towarzyszące naprawie pojazdu (m. in. holowania, pomocy technicznej, 

ekspertyz, wynajmu transportu zastępczego). 

 

6. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy 

do dnia 31 grudnia 2018 roku lub do momentu wykorzystania środków finansowych 

określonych w 3 § ust. 1 umowy. Ilość paliwa może ulec zmianie (zmniejszeniu/zwiększeniu) 

w  zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie może  zostać 

przekroczona kwota brutto, o jakiej mowa w  § 3 ust 1 umowy.  

 

7. Wykonawca na wniosek Zamawiającego w formie elektronicznej bądź telefonicznej 

umożliwia zablokowanie na stacjach Wykonawcy tankowania samochodów służbowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w dni wolne od pracy. 

 

8. Wykonawca zapewnia ciągłość w sprzedaży paliwa.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z przedstawioną ofertą będącą 

Załącznikiem nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest: .....................................................… 

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji umowy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

 

5. Wszelkie zmiany numerów telefonów, numerów faksu lub adresu poczty elektronicznej 

Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu na piśmie. 

 

6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji niniejszej umowy. 

7. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej 

umowy  ……………………………… Tel. ………………………………. 
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§ 3 
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: 

1) ....................zł  netto / słownie:......................................................................................../ 

2) ....................zł  podatek  VAT / słownie:........................................................................../ 

3) ....................zł  brutto /słownie:....................................................................................../ 

 i nie może zostać przekroczona w okresie jej obowiązywania. 

 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 wynikają z iloczynu przyjętej ofertowej ceny 

jednostkowej przedmiotu zamówienia oraz szacunkowego zapotrzebowania 

Zamawiającego określonego w § 1 ust. 2. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu zakupu paliwa w obrocie bezgotówkowym 

wynagrodzenie, wynikające z faktycznego zatankowania, zgodnie z obowiązującą ceną 

paliwa w danym dniu tankowania z uwzględnieniem oferowanego stałego upustu 

udzielonego przez Wykonawcę, w wysokości: 

 

1) .................…%...dla benzyny PB 95, 

2) .................…%...dla oleju napędowego. 

 

 

4. Zapłata należności z tytułu zakupu paliwa będzie dokonywana przez Zamawiającego 

przelewem na podstawie faktury VAT wystawianej maksymalnie dwa razy w miesiącu w 

okresie rozliczeniowym od 1 – go do 15 – go dnia każdego miesiąca i 16 – go do 

ostatniego dnia każdego miesiąca. 

 

5. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na  konto 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. 

 

6.  Wykonawca wystawi fakturę, która musi zawierać następujące dane: 

 

Nabywca: 
Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90 – 926  Łódź 

NIP 7250028902 

Odbiorca: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

90-012 Łódź 

 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Każdorazowo przy zakupie Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument WZ ze 

wskazaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz imienia i nazwiska osoby dokonującej 

zakupu na podstawie karty wystawionej na nr rejestracyjny pojazdu. 
9. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia Wykonawcy w dniu podpisania umowy 

wykazu samochodów służbowych. W przypadku zmiany nr rejestracyjnego pojazdu, 

zmiany, likwidacji bądź nabycia pojazdu, Zamawiający zobowiązany jest pisemnie 

powiadomić o tym fakcie Wykonawcę. 

10. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do faktury VAT, zbiorczego wykazu wszystkich 

transakcji, sporządzonego na podstawie wystawianych dokumentów WZ. 
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§ 4 
1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązana umowy 

bez wypowiedzenia w szczególności gdy: 

1) zostanie ogłoszona likwidacja bądź zostanie złożony wniosek o upadłości 

Wykonawcy firmy Wykonawcy; 

2) w przypadku zawinionej przez Wykonawcę niemożliwości tankowania paliw 

na stacjach paliw WYKONAWCY, trwającej dłużej niż 2 dni; 

3) Wykonawca, w inny niż w ust. 1 pkt. 1), 2) sposób, naruszy postanowienia 

umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

 

1) w razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

zrealizowanej części umowy do dnia odstąpienia od umowy. 

2) z winy wykonawcy – w przypadku trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości 

dostarczonego paliwa; 

3) zaprzestania sprzedaży.  

3. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 

4. Zamawiającemu w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień umowy, przysługiwać będzie prawo złożenia reklamacji, w której określi 

swoje żądania dotyczące realizacji dostawy zgodnie z umową. 

5. Odstąpienie i rozwiązanie umowy musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

lub jej rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

2. Strony ustalają, że niezależnie od kary umownej, Zamawiający będzie mógł dochodzić 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

§ 6 
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku zmian organizacyjnych po stronie 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku gdy, konieczność zmiany umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron oraz muszą być 

dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, iż ma zawartą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż 40.000,00 złotych i 

dostarczył ją Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Polisa OC stanowi Załącznik 

nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Jeżeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki zawarto umowę, 

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie później niż 30 dni 

przed upływem terminu obowiązywania polisy OC, dokumenty potwierdzające 

przedłużenie jej obowiązywania. 
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3. W razie nieprzedłużenia polisy OC przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zawarcia 

umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrącone 

zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 8 
1.  Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających                   

z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które mogą 

wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną 

porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA 


