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SRZP261-2-0194/21 
Załącznik nr 3 

do Zaproszenia do składania ofert 
- Projekt umowy 

UMOWA Nr __ 
 

 
zawarta w dniu ___________w Zawierciu, pomiędzy:                                                                                                                                
                                                                                                     
Powiatem Zawierciańskim – Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu, 
z siedzibą: ul. Sienkiewicza 34. 41-400 Zawiercie, 
NIP: 6492318342, REGON: 385525891, 
w imieniu którego działa: 
Pani Patrycja Kowalska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu na podstawie upoważnienia 
udzielonego Uchwałą Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 02 marca 2020 r. nr 91/558/20, 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Pani Izabeli Zielińskiej, 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a: 
____________________ 
z siedzibą: ________________ 
NIP: _________,  REGON: __________, 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.                        
                                                                                      
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych, określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1), tj. poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto, pod nazwą: 
„Sukcesywny zakup olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, płynów eksploatacyjnych oraz 
smarów do pojazdów i maszyn na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w 2022r.” 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, olejów przekładniowych, 

płynów eksploatacyjnych smarów do pojazdów służbowych i maszyn wykorzystywanych do realizacji zadań 
Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu. 

2. W ramach umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu stałą i nieprzerwaną możliwość zakupu produktów 
stanowiących przedmiot umowy. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja asortymentowo-ilościowa (Załącznik nr 1 do umowy) 
oraz oferta Wykonawcy (Formularz cenowo-asortymentowy). 

§ 2 
1. Opis asortymentu stanowiącego przedmiot umowy oraz jego zakres ilościowy został zawarty w Specyfikacji 

asortymentowo-ilościowej. Ilości poszczególnych produktów podane w powyższym zestawieniu są ilościami 
przewidywanymi przez Zamawiającego, które zostały przyjęte w celu porównania ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  

2. W przypadku niewystąpienia zapotrzebowania na produkty w ilości podanej w Specyfikacji asortymentowo-
ilościowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia do 20 % wartości wskazanej 
w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie wykorzystania maksymalnej wartości zamówienia 
określonego w § 4 ust. 1 umowy wynikającego ze Specyfikacji asortymentowo-ilościowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości produktów w ramach poszczególnych ich kategorii 
asortymentowych w zależności od potrzeb bieżących bez konieczności zmiany umowy.                                                                                          
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§ 3 

Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania do 31.12.2022r. 
                                                                                               

§ 4 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy w ramach zamówienia wyniesie nie więcej niż 

_____ zł brutto (słownie: ____ ).  
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych każdorazowo po 

dokonaniu zakupu. 
3. Płatność będzie następować przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 21 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Prawidłowe faktury za wykonane dostawy będą zawierać następujące dane: 
 Nabywca: Powiat Zawierciański  Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu 
    ul. Sienkiewicza 34     ul. Sienkiewicza 34 
    42-400 Zawiercie      42-400 Zawiercie 
    NIP: 6492296830 
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za dokonane zakupy bez podpisu osoby 

upoważnionej przez Zamawiającego. 
7. Płatność wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury VAT, Zamawiający będzie realizować 

z  zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment, w oparciu o art. 108 a ust.1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która zostanie 
wystawiana w jego imieniu jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.  

9. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, 
tzw. „biała lista”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności do momentu wskazania 
właściwego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek 
bankowy podany na fakturze z jednoznacznym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego.  

§ 5 
1. Zakupy będą dokonywane sukcesywnie w formie zakupów bezgotówkowych w punktach sprzedaży 

Wykonawcy. 
2. Realizacja zakupów będzie następować w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego.            
3. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób uprawnionych do dokonania 

zakupów w ramach niniejszej umowy oraz odbioru faktur. 
4. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane Zamawiającemu produkty będą pełnowartościowe i zgodne 

z  zapotrzebowaniem Zamawiającego.  
5. Produkty zaoferowane do sprzedaży Zamawiającemu muszą być produktami oryginalnymi, tzn. muszą być 

wytwarzane przez producenta będącego właścicielem jego receptury oraz posiadać symbole, nazwy i znaki 
towarowe stosowane do ich oznaczenia.  

6. Produkty objęte umową muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji i charakteryzować się 
gwarantowaną trwałością - okres przechowywania nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Nie 
spełnienie tego warunku uznane będzie za sprzedanie produktów niezgodnych z zamówieniem i będzie 
podlegało reklamacji.  

7. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego towaru. 
8. Wszelkie przypadki stwierdzenia i udokumentowania odchyleń jakościowych sprzedanego towaru, będą 

regulowane w ramach postępowania reklamacyjnego, tj.: 



3 

 

a. Wykonawca po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego o podejrzeniu odchyleń 
jakościowych towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, wyda decyzję o jej uznaniu lub 
odrzuceniu; 

b. w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji w szczególności 
od Zamawiającego, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych 
informacji; 

c. w przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości 
udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami; 

d. zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze 
sądowej. 

   § 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a. zwłoki w umożliwieniu Zamawiajacemu dokonania zakupów produktów stanowiących przedmiot 
umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za kazdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy; 

b. w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto określonego w § § 4 ust. 1 umowy. 

2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust. 1 umowy nie może przekroczyć 
20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § § 4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zamawiający ma również prawo dochodzenia 
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sytuacji, za którą nie zastrzeżono 
kary umownej. 

4. Należne kary umowne Zamawiający może potrącać z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, o 
ile spełnione są przesłanki przewidziane prawem (przyjmuje się, że kara umowna jest wymagalna w  
momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potrącenie nie jest możliwe kary umowne 
płatne są w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty. 

 
§ 7 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie: 

1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: 
a. wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa,  

w tym w szczególności stawek podatku od towarów i usług oraz rozwiązań wprowadzanych 
w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub inną epidemią; 

2) asortymentu stanowiącego przedmiot umowy oraz sposobu realizacji zamówienia w przypadku: 
a. zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu lub ograniczenia produktów objętych umową 

z  zastrzeżeniem, że dostarczane produkty nie będą gorszej jakości lub o niższych parametrach niż 
produkty wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowej; 

b. wprowadzenia przepisami prawa rozwiązań technicznych lub technologicznych wymagających 
wprowadzenia zmian w zakresie produktów objętych umową, 

c. wystąpienia okoliczności, które nie były do przewidzenia na etapie zawierania umowy, pozostające 
poza kontrolą Stron niniejszej umowy a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej 
obecnym brzmieniu. 

§ 8 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
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bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z zawartą umową lub 

obowiązującymi przepisami, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 
wykonania usług stanowiących przedmiot umowy, 

3) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 
wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy przez Strony winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
informacji o przyczynie odstąpienia.  

      § 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

innych właściwych dla przedmiotu zamówienia przepisów. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy, w tym w zakresie naliczania kar umownych oraz jej 

wypowiedzenia lub odstąpienia od niej, Strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ____ z dn. _____ 

 

Specyfikacja asortymentowo-ilościowa 

 

Lp. rodzaj  produktu 

 

przewidywana 

ilość 

       

1. Olej do silników dwusuwowych np. typu STIHL lub produkt równoważny (poj. 1l) 
 

80 l        

2. Olej do smarowania łańcucha np. typu STIHL lub produkt równoważny (poj. 5l) 
 

200 l        

3. Olej hydrauliczny np. typu Orlen Hydrol  L-HL-46 lub produkt równoważny (poj. 10l) 
 

120 l        

4. Olej hydrauliczny np. typu TELLUS S2MX 46 lub produkt równoważny (poj. 1l) 
 

30 l        

5. Olej silnikowy do diesla np. typu DELAVAC lub produkt równoważny (poj. 4l) 
 

40 l        

6. Olej hydrauliczno - przekladniowy do diesla np. typu AGROL lub produkt równoważny (poj. 5l) 
 

90 l        

7. Olej 5W40 np. typu Lotos lub produkt równoważny (poj. 4l) 15 l        

8. Olej 5W 30 do diesla np. typu ELF lub produkt równoważny (poj. 5l) 
 

35 l        

9. Olej 10W 40 np. typu Mobil super 2000 lub produkt równoważny (poj. 4l) 
 

120 l        

10. Olej 15W 40 np. typu Mobil Super 1000 lub produkt równoważny (poj. 5l) 
 

260 l        

11. Olej do skrzyni biegów np. typu Hipol lub produkt równoważny (poj. 5l) 
 

30 l        

12. Płyn do chłodnic np. typu Borygo zielone lub produkt równoważny (poj. 5l) 130 l        

13. Płyn do chłodnic np. typu Borygo różowe lub produkt równoważny (poj. 5l)  100 l        

14. Płyn hamulcowy DOT4 (poj. 1l) 30 l        

15. Płyn do wspomagania układu kierowniczego (poj. 1l) 5 l        

16. Płyn do spryskiwaczy letni (poj. 5l) 60 l        

17. Płyn do spryskiwaczy zimowy (5 l) 80 l        

18. Smar do smarowania Catapilar JCB SpecialHP Grease (400 g) 40 op.        

19. Smar do podpór Waxoil 5 kg        

20. Smar typu ŁT 43 (poj. 5 kg) 70 kg        

   
       

                

                

                

  

 


