
                   Załącznik nr 2 do SIWZ

postanowienia umowy
Dnia ………...... została zawarta umowa

pomiędzy
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny reprezentowaną przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach 
przy  ul. Ligonia 5c, w imieniu którego działa: mgr Marian Uherek – p.o. Dyrektora

zaś od dnia 01.01.2008r. reprezentowaną przez:
 I. Zarząd Dróg i Służby Komunalne  
II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

(Uchwała Nr XV/137/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  z dnia 27 października 2007r. w 
sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w dwie jednostki organizacyjne: jednostkę budżetową – 

Zarząd Dróg i Służby Komunalne oraz zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)
zwaną dalej „zamawiającym”  

a:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

1. 
1. Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania nr ………….. 
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa przedmiot 
zamówienia obejmujący następujące produkty: benzyna bezołowiowa 95 w ilości ok. 10 000l i olej 
napędowy w ilości ok. 120 000l, dla potrzeb  ZGKiM Czerwionka – Leszczyny. 
2. Wymienione w pkt.1 wielkości są szacunkowe i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu paliw 

w podanych ilościach. 
3. Wynagrodzenie umowne wynosi ok. .............................. zł.

2.

1. Dostawa realizowana będzie na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów do zbiornika, na stacji 
paliw Wykonawcy. Wykaz pojazdów uprawnionych do tankowania stanowić będzie załącznik do 
umowy. Zmiana wykazu nie będzie wymagała aneksu do umowy.
2. Cena za sprzedaż paliw wymienionych w § 1 będzie ustalana będzie w ostatnim dniu okresu 
rozliczeniowego na podstawie średniej ceny benzyny bezołowiowej 95 i oleju  napędowego  z danego 
okresu rozliczeniowego, której wyliczenie będzie dołączone do faktury. 
3. Dostawca udzieli Zamawiającemu rabatu w wysokości …..… zł naliczonego do każdego litra 
zakupionego paliwa. 
4. Do wyżej wymienionych cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
5. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności 
w przestrzeganiu szczegółów organizacyjnych i proceduralnych, określonych w umowie.
3.
1. Ustala się dekadowe okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych tj. od 1-10 dnia 
miesiąca, od 11-20 dnia miesiąca, od 21 – 30 dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień 
danego okresu rozliczeniowego. Podstawą zapłaty za dostawę paliwa będą faktury wystawione za 
dostarczone paliwo.  
2. Płatności należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez Zamawiającego 
poleceniem zapłaty w terminie 30 dni od dnia sprzedaży.
3. Do każdej faktury Wykonawca dołączy rejestr, który  zawierać będzie następujące informacje: datę 
tankowania, nazwisko kierowcy, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i cenę tankowanego paliwa oraz 
podpis.
4.
Umowa zawarta zostaje na czas określony tj.  od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.
5.
1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umownej zamówienia.



6.
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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy, uzasadnione okolicznościami wskazanymi w pkt. 1 powyżej, powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
7.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego.
8.
Zakazuje się zmian postanowień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te 
są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest 
nieważna.  
9.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby zamawiającego.
10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:


