
        Załącznik nr 5 

 

  UMOWA  - wzór 

 

zawarta w dniu …………… roku pomiędzy Nabywcą: Powiatem Proszowickim ul: 3 Maja 

72; 32-100 Proszowice NIP 682-14-36-782 reprezentowanym przez Odbiorcę: Zespół 

Szkół w Piotrkowicach Małych nr 87 D, 32-104 Koniusza 

 

1. p.o. Dyrektora Zespołu Szkół  - mgr. inż. Jarosława Okrajka  

2. Głównego księgowego Zespołu Szkół - Jolantę Bucką 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

reprezentowaną przez: 

zwanym dalej Wykonawcą 
                                                                                                

W wyniku rozstrzygniętego postępowania w formie zapytania ofertowego na zakup paliw 

płynnych do samochodów i ciągników Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, zgodnie z 

art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018 r. 

poz. 1896 z późn. zm.) o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest: „Sukcesywny zakup  paliwa płynnego - Oleju napędowego 

ON dla pojazdów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych.” 

 

§ 2 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Strony uzgadniają, że Zamawiający będzie dokonywał zakupów oleju napędowego  

w trakcie trwania umowy do samochodów i ciągników służbowych w cenach 

detalicznych obowiązujących u Wykonawcy w dniu tankowania i podanych przez 

Wykonawcę do publicznej wiadomości. 

Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu stałego upustu procentowego w stosunku do 

ceny detalicznej w dniu tankowania w wysokości ….%. 

2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

3. W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakup szacunkowej ilości 

paliwa: 

- olej napędowy   - 12 500 [litrów] 

4. Wykonawca gwarantuje sprzedaż paliwa odpowiedniej jakości spełniających 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 

r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221, poz.1441                

z późń. zm.) oraz odpowiednio obowiązującym normom. 

 

 

5. W/w ilości są ilościami przewidywalnymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy ich 

ilość może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

 

§ 3 



REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

Umowę zawiera się na okres: od 01.01.2021 roku  do 31 grudnia 2021 roku. 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność będzie realizowana każdorazowo podczas tankowania, w terminie 14 dni od 

daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

 § 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie 

wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 

 

          ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            


