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Nazwa zamówienia: „Dostawa paliw płynnych” 

UMOWA 19/D/2022 

Zawarta w dniu …………………… w Zdzieszowicach  

 

pomiędzy 

 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, NIP 199-00-66-693, 
REGON 160156583 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000293893, 
Kapitał zakładowy w wysokości 30 728 000 zł,  
reprezentowaną przez: 

1/ Prezesa Zarządu - Izabelę Miszkiewicz 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

zarejestrowaną w …………………………..…………………….. KRS ……………………………………., NIP 

……………………………, Regon ……………………., kapitał zakładowy ……………………… PLN 

reprezentowanym przez: 

1/ ……………………………………………….. 

2/ ……………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 14/D/2021 toczącego 
się w trybie przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) 
i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, Strony zawierają 
umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę następujących paliw płynnych: 

1) etyliny bezołowiowej Pb95 spełniającej wymagania normy zgodnie z Ogłoszeniem w ilości 
szacunkowej 5 000 litrów 

2) oleju napędowego ON spełniającej wymagania normy zgodnie z Ogłoszeniem w ilości szacunkowej 
15 000 litrów 

- na warunkach określonych w Ogłoszeniu oraz ofercie Wykonawcy z dnia .................. 

2. Podana w ust. 1 pkt 2 ilość będzie obejmowała dostawę oleju napędowego standardowego oleju 
o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Dostawy oleju o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych odbywać się będą w miesiącach: od listopada do końca marca 
na żądanie Zamawiającego. 

3. Określone w ust. 1 ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości nabywanego paliwa w każdym asortymencie po 
zaoferowanej cenie.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym 
i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie 
będzie to leżało w interesie Zamawiającego 

5. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego, wynagrodzenia dodatkowego wówczas, gdy 
w okresie obowiązywania umowy rzeczywiste ilości zakupionych przez Zamawiającego paliw będą 
mniejsze od podanych w §1 ust. 1 umowy. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu zamówienia. 

6. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w Ogłoszeniu do przedmiotowego przetargu oraz ofertą Wykonawcy z dnia 
……………….  

7. Dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 2 

Termin i sposób realizacji umowy  

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.06.2022 r. do dnia 31.05.2023 r. 

2. Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń: 

1) wykorzystania kwoty określonej w § 3 ust. 1. 

2) upływu terminu, na który umowa została zawarta w przypadku, jeżeli kwota z § 3 ust. 1 
nie zostanie wykorzystana. 

3. W przypadku, gdy kwota, na jaką opiewa umowa nie zostanie wyczerpana, a upłynął termin na jaki 
została zawarta, Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. 

4. Dostawa paliw realizowana będzie na stacjach Wykonawcy w miejscowości ………… przy ul.………. 
we wszystkie dni tygodnia w formie polegającej na tankowaniu pojazdów służbowych Zamawiającego 
stosownie do jego potrzeb w zakresie prowadzonej przez niego działalności.  

5. Zamówienie realizowane będzie na zasadzie tankowań pojazdów służbowych Zamawiającego 
stosownie do jego potrzeb na wszystkich stacjach paliw należących do Wykonawcy. Tankowania będą 
dokonywane przez uprawnionych pracowników Zamawiającego w uzgodnionych z nimi indywidualnie 
ilościach, we wszystkie dni tygodnia. 

§ 3 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Łączne maksymalne wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy wynosi:  ……………… zł 
netto, ………………… zł brutto  

2. Wykonawca oświadcza, iż w cenie jednostkowej oferowanej etyliny bezołowiowej Pb95, oleju 
napędowego zawarty jest rabat, który jest wartością stałą przez cały okres realizacji umowy i wynosi: 

a) etylina bezołowiowa PB 95 - N = ..... zł, 

b) olej napędowy - N = ..... zł. 

3. Cena jednostkowa towaru będzie mogła ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadku wzrostu cen u ich 
producenta. W przypadku obniżenia ceny towaru u producenta oraz zmian przepisów prawa mających 
wpływ na cenę. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio obniżyć cenę, za którą dostarcza towar 
Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu towar po cenach jednostkowych paliwa 
obowiązujących w dniu dostawy na dystrybutorze pomniejszonych o stały rabat, o którym mowa w ust. 
2 niniejszego paragrafu. 

5. Strony ustalają, iż w sytuacji gdy Wykonawca wprowadzi dodatkowe promocje na paliwo to upust 
będzie liczony Zamawiającemu od ceny promocyjnej. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, 
w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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8. Wykonawca będzie wystawiał zbiorcze faktury za zakupione paliwo w dwóch okresach od 01 do 15 
i od 16 do ostatniego dnia miesiąca w terminie siedmiu dni po zakończeniu okresu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczając na fakturze lub załączniku do faktury, stanowiącym 
integralną cześć faktury informację o: 
a) dacie i miejscu tankowania, rodzaju, ilości i wartości każdego zatankowanego paliwa 

z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu, 

b) cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej obowiązującej w dniu tankowania. 

10. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy 
dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. 
Niezależnie od powyższego,  w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma prawo 
zablokować wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego, aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu 
uregulowania należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne 
posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w ciągu 24 godzin od 
dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności. 

11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: … 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego 
w wykazie podatników VAT, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku takiego rachunku 
Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 
Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT. Wykonawca 
ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zasad wystawiania faktur 
oraz ponosi negatywne konsekwencje w/w naruszeń. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia i kwalifikacje do pełnej 
realizacji przedmiotu umowy, w tym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
przedmiotu zamówienia (obrót paliwami płynnymi) oraz, że dostarczane Zamawiającemu paliwo 
odpowiada parametrom aktualnie obowiązujących norm: PN EN 228+A1:2017-06 i PN EN 
590+A1:2017-06 oraz spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 
2015, poz. 1680). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości na paliwo wystawionego przez 
rafinerię, w przypadku gdy jakość paliw budzi zastrzeżenia Zamawiającego. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo w terminie 
7 dni kalendarzowych od złożenia żądania. 

4. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu 
naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego 
o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia 
zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W 
przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności 
uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 
14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego 
Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. 
Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze 
sądowej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty 

ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość niniejszej umowy na każde 

zdarzenie. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie 

powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 
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§ 5 

Prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązanie jej w trybie natychmiastowym 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie rozpocznie dostaw w ustalonym terminie z przyczyn leżących po jego stronie, 
a opóźnienie wynosi 7 dni, 

b) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w wykonywaniu zakresu 
umowy dłużej niż 3 dni, 

c) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 
w szczególności nie zachowuje właściwej jakości lub nie dostarczy Zamawiającemu świadectwa 
jakości o którym jest mowa w § 4 ust. 2 w terminie określonym w § 4 ust. 3. 

d) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się 
nieprawdziwe, 

e) w przypadku, gdy Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania działalności. 

2. Odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 
wskazanych w ust 1.   

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

6. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega 
z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc. 

§ 6 

Kary umowne i zakaz cesji 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy 
brutto wynikającej z § 3 ust. 1 umowy,  

 
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, tj. braku możliwości realizacji umowy na stacji wskazanej w § 1 ust. 4, w szczególności 
w sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu umowy z powodu, za które odpowiada wykonawca 
wynosi ponad 3 dni, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z § 3 ust. 
1 umowy, za każdy rozpoczęty po 3 dniu dzień opóźnienia, przerwy. 

2. Łączna wartość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być 
przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. 
brak prądu), modernizacji stacji, wyłączenia, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. 
W przypadku wystąpienia w/w zdarzeń, Zamawiający zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji 
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znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar 
finansowych.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto wynikającej z §3 ust. 1 
umowy. 

8. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 
umownych. 

§ 7 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisy lub inne dokumenty 
ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedzialności za wadliwy produkt 
zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa. 
Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego 
ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 

2. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód powstałych 
w związku z realizowaną umową. 

§ 8 

Zmiana treści umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 
formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Umowa może zostać rozwiązana każdorazowo za porozumieniem stron. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu 
na miejsce siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, 
przy ul. Wschodniej 2, 47-330 Zdzieszowice jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów 
złącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014). 

4. Wykonawca oświadcza, że …………. jest / nie jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu 
przepisów złącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014). 

§ 10 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1. Formularz ofertowy 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 
Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


