
Znak sprawy: SOSW-271-12/12/2020                         Załącznik nr 2 
 

PROJEKT UMOWY 

UMOWA nr .................... 
 

zawarta w dniu ....................r.  w Rydzynie pomiędzy: 

Powiatem Leszczyńskim, 
Plac Kościuszki 4B, 
64-100 Leszno 
NIP: 697-229-47-65 

w imieniu którego działa: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. F. Ratajczaka, jednostka 
organizacyjna Powiatu Leszczyńskiego z siedzibą w Rydzynie, Plac Zamkowy 2,   

zwany dalej „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez: 

 Dyrektora SOSW - Emilię Nowak 
 przy kontrasygnacie dr Marcina Wydmuch - Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego 

a         

.......................................................................................    
NIP ..............................., REGON ....................................     

reprezentowaną/ym przez .............................................                                                        

zwanym dalej „Wykonawcą”  

w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, z pominięciem procedur 
przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 
1843 ze zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 powołanej ustawy i dokonania wyboru oferty na dostawę 
paliw płynnych, materiałów eksploatacyjnych oraz usług do samochodów służbowych i sprzętu 
ogrodniczego SOSW w Rydzynie, zawarta zostaje umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 [Przedmiot umowy]  

1.  Zamawiający zleca Wykonawcy sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych 
 i sprzętu ogrodniczego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie,  
 w  przewidywanej ilości szacunkowej: 

 - olej napędowy ON - 14.000 litrów. 

 - benzyna bezołowiowa PB 95 - 220 litrów.  

 -    mycie samochodów  w ilości 12 razy na miesiąc 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostarczanego paliwa, w zależności  
 od  potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy  
 w wielkości  wskazanej w umowie. 

3. Miejscem realizacji  dostaw  będzie  stacja  paliw ........................................................................... 
 położona  w  odległości ................ km od siedziby Zamawiającego. 

4. Osobami  upoważnionymi  do  zakupu  przedmiotu  umowy, są  zatrudnieni przez Zamawiającego 
 kierowcy, zgodni z wykazem przedłożonym Wykonawcy.  

 



§ 2 
[Prawa i Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w miejscu wskazanym w § 1 pkt. 3, 
 przez 7 dni w tygodniu, w godz. 6:00 - 22:00, przez cały okres trwania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania polskich norm, zgodnie      
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz.1680), toteż w razie wątpliwości Zamawiającego 
przedłoży orzeczenie o jakości paliwa, a w uzasadnionych przypadkach skieruje próbki paliwa  
do kontrolnych badań laboratoryjnych. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w systemie sprzedaży bezgotówkowej,  
 z 14-dniowym terminem płatności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, udostępnić cenniki koncernów 
 naftowych przy każdej zmianie cen ogólnych.  

5. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego wysokość 
 stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie uprawniony przy wystawianiu 
 faktury  do naliczenia wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług 
 obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 
 

§ 3  
[Wynagrodzenie] 

1. Należności za dostawy będą regulowane na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
 Wykonawcę w oparciu o zestawienie częściowych tankowań w danym okresie rozliczeniowym.  
 

2. Ceny za produkty pobrane przez Zamawiającego, będą naliczane według cen obowiązujących  
 na stacji paliw w dniu zakupu, pomniejszone o ewentualny rabat od ceny każdego litra paliwa.  

3. Należność za wykonane usługi będzie regulowana przelewem w terminie 14 dni od daty 
 otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.   

4.   Na każdej fakturze wystawianej Zamawiającemu, Wykonawca wskaże rodzaj i ilości pobranego 
 paliwa z podziałem na poszczególne zbiorniki (numery rejestracyjne pojazdów). 

5. Faktura winna być wystawiona w następujący sposób: 

 Nabywca: 
 Powiat Leszczyński 
 Plac Kościuszki 4B 
 64-100 Leszno 
 NIP 697-229-47-65 

 Odbiorca: 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka 
 Plac Zamkowy 2 
 64-130 Rydzyna 

6. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu 
 przysługuje prawo odmowy jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę Wykonawcy.  

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  
 z umowy na osobę trzecią.  

 
 
 



§ 4 
[Zmiany i możliwość odstąpienia od umowy] 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 
 nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 

 a) wystąpią  okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
   czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy; 

 b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy; 

 c) Wykonawca z własnej winy przerwał wykonywanie usługi i nie realizuje jej przez okres 14 dni; 

 d) Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z niniejszą umową. 

 W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  
 wykonania części umowy.  
 

§ 5  
[Postanowienia końcowe] 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od 04.01.2021 do 31.12.2021r.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
 Kodeksu  Cywilnego.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony będą 
 rozwiązywać w drodze polubownej.  

4. W  przypadku  niemożliwości  rozwiązania  sporu  w  drodze  polubownej  Strony  poddadzą  jego 
 rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo do siedziby  Zamawiającego.  

5.  Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
 ze Stron.  

 

Integralna część składowa umowy:   
1.  Oferta Wykonawcy 

 
 

 
 
 

 

............................................ ..............................................  
  Zamawiający                    Wykonawca 


