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U M O W A   Nr ................................. 

 
Zawarta w dniu …………...r. w Łosicach pomiędzy Powiatem Łosickim ul. Narutowicza 6, 08-200 
Łosice NIP: 496 02 49 456 reprezentowanym przez Panią Iwonę Pietruczuk – p.o. Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, na podstawie Uchwały 
Zarządu Powiatu Łosickiego Nr 271/2021 z dnia 15 listopada 2021r., przy kontrasygnacie Pani 
Katarzyny Demianiuk - Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach zwanym dalej 
„Odbiorcą”,  
a……..……………..…………………………………………………..………………………………………………………………………..,                                                             
wpisaną/ym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem                   
KRS …………… – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,       
NIP …………………. zwanym w treści umowy „Dostawcą”, w imieniu którego występuje: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
o następującej treści:  
 

§ 1  
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia pn.: 

 
„Zakup paliw napędowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w 2022r.” 

 
Przedmiot umowy dotyczy dostawy przewidywanych szacunkowych ilości paliw napędowych: benzyna 
bezołowiowa Pb 95 -   2 500 litrów; olej napędowy ON - 21 000 litrów. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZDP.1.261.36.DP.2021                 
z dnia ………….…….…... r. w trybie ogłoszenia o zamówieniu o wartości do 130 000 zł na zakup paliw 
napędowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w 2021r.                    
W wyniku wyboru Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zakup paliw napędowych dla Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łosicach w 2021r, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice. 

 
§2  

1. Dostawa polegała będzie na umożliwieniu tankowania pojazdów oraz odpowiednich 
pojemników w/w paliwami na stacji paliw w …………………………………………………………………………..…… 
2. Miejscem tankowania będzie stacja paliw ………………………………………………………..……………………… 
3. Zamawiający, w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, dołącza wykaz pracowników 
upoważnionych do pobierania paliw oraz wykaz pojazdów. 
4. Dostawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa napędowe posiadają i będą posiadać  jakość 
zgodną z obowiązującymi normami  w całym okresie realizacji zamówienia. 
5. Odbiorca zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości pobieranego paliwa na zasadach 
określonych w przepisach prawa.. 
6. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) Oferta, 
       b)Umowa koncesji na obrót paliw.  
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§ 3  

1. Dla celów dokumentacyjnych i rozliczeniowych, Dostawca będzie wystawiał dokument WZ dla 
każdego tankowania, potwierdzony podpisem upoważnionego pracownika ZDP. 
2. Rozliczenie dostaw będzie dokonywane w okresach miesięcznych. 
3. Dostawca będzie przedstawiał rozliczenie miesięczne dostaw wg dokumentu WZ. Załącznikiem 
do miesięcznego zestawienia będą oryginały dokumentów WZ. 

 
§ 4  

Strony ustalają następujące ceny jednostkowe brutto dla zakupionych paliw.  
1. olej napędowy - upust w wysokości ……..….. groszy dla każdego litra paliwa liczony od ceny 
detalicznej z chwili zakupu  
2. benzyna Pb 95 - upust w wysokości ……..….. groszy dla każdego litra paliwa liczony od ceny 
detalicznej z chwili zakupu.  
 

 
§ 5 

 
1. Sprzedaż paliw płynnych będzie następowała w cenie brutto obowiązującej u Dostawcy                  
w dniu zakupu, z uwzględnieniem niezmiennego przez czas trwania umowy upustu w wysokości 
………………..…...... % ceny 1 litra oleju napędowego ON  i …………………....... % ceny 1 litra benzyny 
bezołowiowej PB 95 , zgodnie z ofertą z dnia …………………………….. . 
 
2. Dostawca zobowiązuje się do realizacji poszczególnych asortymentów zamówienia według 

aktualnych cen jednostkowych detalicznych obowiązujących na Stacji Paliw Dostawcy                            
z  uwzględnieniem stałych upustów od aktualnej ceny detalicznej w dniu zakupu (pobrania). 

3. Niewykorzystanie przez Odbiorcę pełnego zakresu przedmiotowego umowy określonego w § 1 
ust. 1, nie stanowi prawa Dostawcy do jakiegokolwiek wynagrodzenia i/lub odszkodowania.  
 

  
§ 6 

1. Dostawca ma prawo powierzyć części zamówienia podwykonawcom o ile w ofercie 
zadeklarował realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części 
zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć. 

2. Umowa Podwykonawstwa 
1) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) 

może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa. 
2) Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym 

podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy 
Podwykonawstwa zgodnej z treścią projektu, o którym mowa powyżej. 
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3) Odbiorca w ciągu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa może zgłosić                              
w formie pisemnej zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie 
przedstawi, to Dostawca ma prawo uważać przedłożony projekt za zaakceptowany. 

4) W ciągu 7 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Odbiorca może 
zgłosić  w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadku: 

     a) niespełnienia wymagań dla Umowy Podwykonawstwa określonych poniżej:  
1. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

dostawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, dostawca jest obowiązany wykazać 
odbiorcy, że proponowany inny podwykonawca lub dostawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

     b) gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia. 
 Jeżeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi                     
w ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 
Odbiorca informuje i wzywa Wykonawcę do zmiany umowy. 

5) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treści zawartej Umowy Podwykonawstwa                       
w terminie określonym w pkt 4 powyżej uważa się za akceptację umowy przez Odbiorcę,                  
z tym, że nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera odmienne 
postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do zaakceptowania 
Odbiorcy, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 

6) Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawców w 
okresie realizacji umowy wymaga w formie pisemnej zgody Odbiorcy. Naruszenie przez 
Dostawcę niniejszego postanowienia uprawnia Odbiorcę do jednostronnego rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze 
strony Dostawcy. 

3. Zakres i warunki realizacji części zamówienia, które Dostawca powierza podwykonawcy/om 
1) Zgodnie z ofertą Dostawcy powierzy Podwykonawcy/om ………………………….. następujące 

części zamówienia : 
      a) ………………………………… 
      b) ………………………………… 

2) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Dostawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany świadczenia dostaw. 

3) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Dostawcy wobec Odbiorcy. Dostawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4) Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców (podmiotów), na 
etapie realizacji Umowy, z pomocą których Dostawca wykazał spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. W takim przypadku  Dostawca jest zobowiązany udowodnić 
zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub Dostawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania. 



Nr sprawy: ZDP.1.261.36.P.2021                                                                                             Załącznik Nr 2 
 

4 
 

5) Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Dostawca działający jako Konsorcjum, 
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”. 

6) Wraz z umową Dostawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej 
Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 
reprezentowania stron Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                    

w Umowie Podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Dostawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

2) Dostawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację swych 
zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się 
ze wszystkimi podwykonawcami. 

3) Odbiorca dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Dostawcę Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy  związane z 
realizacją niniejszego zamówienia., w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Dostawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia za 
zrealizowane dostawy. 

4)  Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Odbiorcę Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy, po przedłożeniu 
Odbiorcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy Podwykonawstwa.  

5) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Odbiorca jest obowiązany umożliwić Dostawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Odbiorca informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7) W przypadku zgłoszenia przez Dostawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

8)    W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli w 
sposób wystarczający Dostawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, 
zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie 
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dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie 
budziła poważnych zastrzeżeń Dostawcy, a tym samym Odbiorcy, 

9)  W przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty 
wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez Dostawcę, jak             
i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością 
sądowego rozstrzygnięcia sporu. 

10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                               
z wynagrodzenia należnego Dostawcy.  

 
 

§ 7  Wynagrodzenie 
1. Zapłata dla Dostawcy z tytułu realizacji zamówienia zostanie uregulowana przez Odbiorcę po 

wystawieniu faktury z dołączonymi dok WZ na koniec każdego miesiąca, w terminie 30 dni od 
dnia jej doręczenia. 

2. Należności będą regulowane z konta Odbiorcy na konto Dostawcy 
w............................................................................................................................................... 
Nr.....................................................................................................................................…… 

3.   Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
4.  Za zwłokę w zapłaceniu faktury Odbiorca  zapłaci Dostawy karę wg obowiązujących zasad przy 
terminowych płatnościach. 
 
 
Fakturę należy wystawić wg wzoru:  
 

Nabywca: Odbiorca: 
Powiat Łosicki Zarząd Dróg Powiatowych
Ul. Narutowicza 6 ul. Wiejska 3 
08-200 Łosice 
NIP 496 02 49 456 
 

08-200 Łosice 

Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 
 

§ 8  Postanowienia końcowe 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy                                              

z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku jej nienależytego wykonywania 
przez którąkolwiek z nich. 

2. Rozwiązanie umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań pomniejszających kary umowne. 
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności, formy 
pisemnej w postaci aneksu.  

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy 
strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym. 

 
 

§ 9  
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 
4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.  
 
 

§ 10 
 
Strony ustanawiają kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za odstąpienie od umowy za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wartości ceny umownej brutto za całość  
dostawy przewidywanych szacunkowych ilości paliw napędowych: benzyna bezołowiowa Pb 95 -   
2 500 litrów; olej napędowy ON - 21 000 litrów. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, za odstąpienie od umowy, za które ponosi 
odpowiedzialność, w wysokości 10 % wartości ceny umownej brutto za całość  
dostawy przewidywanych szacunkowych ilości paliw napędowych: benzyna bezołowiowa Pb 95 -   
2 500 litrów; olej napędowy ON - 21 000 litrów. 
3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy (lub 
odwrotnie) notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

 
§ 11 

 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 
 
                ODBIORCA:                                                                     DOSTAWCA:  
 
 
     .................................................                                              .......................................... 


