
Załącznik nr 2 do zaproszenia 

UMOWA Nr...........................(WZOR) 
zawarta w dniu ............. w Nowogrodzie Bobrzańskim pomiędzy Zakładem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, Sp. z o.o.   ul. Dąbrowskiego 10, 

66-010 Nowogród Bobrzański wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w 

Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000446093, NIP: 929-00-09-421, REGON: 081102973, reprezentowanym przez:  

1.       Ryszarda NAPIERAŁĘ   - Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM",  

a 
NIP:.......................................REGON:...............................................,    reprezentowana przez 
1................................................................... 
2.................................................................. 
zwany dalej WYKONAWCĄ, 
Wykonawca został wyłoniony w trybie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych/ zamówień sektorowych nie podlegających ustawie prawo zamówień 
publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 50 000 euro (Zarządzenie Nr 
1/08/2015 z dnia 31.08.2015 r.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia………...2017 r., stanowiącej integralną 
część umowy jako załącznik nr 1 do umowy. 
 

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje: 
 
 

 
§ 1 

1. Na przedmiot umowy składają się sukcesywne zakupy paliwa na stacjach paliw 
wykonawcy, realizowane z wykorzystaniem bezgotówkowych kart paliwowych, do 
pojazdów, maszyn i urządzeń   eksploatowanych przez Zamawiającego. 

2.  Szacunkowa ilość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania: 
1) Olej napędów) – 26 000 litrów 

2) Benzyna bezołowiowa PB 95 — 800 litrów. 
3. Na karcie paliwowej będą zakodowane co najmniej następujące dane: 

• nazwa użytkownika 
• nr rejestracyjny pojazdu. 

4. Karty będą wystawione na numer rejestracyjny pojazdu Zamawiającego i 
zabezpieczone poufnym numerem identyfikacyjnym. 

5. W przypadku pobierania paliwa do własnych opakowań - dotyczy innego sprzętu (np. 
agregaty prądotwórcze, kosiarki) paliwo wydawane będzie za pomocą kart 
wystawianych na okaziciela. 

6. W przypadku, gdy karta nic umożliwia dokonywania bezgotówkowych transakcji, nie 
z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wydania w ramach 
wynagrodzenia karty zamiennej. 

7. W przypadku, gdy karta nie umożliwia dokonywania bezgotówkowych transakcji z 
winy Zamawiającego (np. utrata karty, zniszczenie, uszkodzenie) Wykonawca 



zobowiązuje się do wydania karty zamiennej, za kwotę określoną w ogólnym cenniku 
Wykonawcy. 

8. Telefoniczne zgłoszenia utraty karty będą przyjmowane całodobowo we wszystkie 
dni tygodnia. Wykonawca musi zapewnić natychmiastową blokadę karty po 
zgłoszeniu jej utraty. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego karty bezgotówkowe dla pojazdów będących w posiadaniu 
Zamawiającego. Karty flotowe zostaną wydane w terminie do 15 dni roboczych od 
daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (wniosek zostanie 
przesłany przez Zamawiającego do Wykonawcy po podpisaniu umowy przez obie 
strony). Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub z pośrednictwem 
spersonalizowanej witryny Internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w 
ramach wynagrodzenia. 

10. W razie zwiększenia liczby samochodów, będących w posiadaniu Zamawiającego lub 
zamiany na inny samochód/samochody, Wykonawca zobowiązany będzie do 
wydania w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia 
o konieczności wystawiania „nowej" karty wraz z koniecznymi danymi do siedziby 
Zamawiającego. 

11. W razie zgubienia, lub zniszczenia karty Wykonawca zobowiązany będzie do wydania 
w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o 
konieczności wystawienia „nowej" karty wraz z koniecznymi danymi, przedmiotowej 
karty do siedziby Zamawiającego, go. Zapłata za dostawę nowej karty będzie zgodna 
z warunkami handlowymi obowiązującymi u Wykonawcy. 

12. Zamawiający o wycofaniu z użytkowania samochodu i zaprzestaniu użytkowania 
karty powiadomi pisemnie Wykonawcę i będzie on zobowiązany na swój koszt do 
zwrotu karty, która zostanie wycofana z użytkowania. 
 

§ 2  
Termin wykonania umowy: od 01.01.2018 r.  do  31 grudnia 2018 r. 
 

§ 3  
1. Szacowana wielkość umowy, o której mowa w § 1 pkt 2 może ulec zmianie w razie 

zmiany ilości rzeczywiście zakupionego paliwa, spowodowane mniejszym niż 
przewidywane zapotrzebowaniem. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu 
sprzedaży mniejszej ilości paliwa niż szacowana. 

2. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości 
faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny litra paliwa obowiązującej na danej stacji 
w chwili tankowania, pomniejszonej o .......... zł., za 1 litr paliwa   (opustu). Opust i 
podatek VAT zostaną naliczone zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, a na 
fakturze Wykonawca zaprezentuje wszystkie dane wymagane ustawą. 

3. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz dla celów statystycznych podaje się 
szacunkową wartość umowy brutto, ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy: 
................................... zł( słownie: ............................................................złotych) 

 

§ 4  
1. Rozliczenie pobranych paliw będzie odbywać się dwa razy w miesiącu na podstawie 

raportu transakcji: 
• za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, 



• za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca 

2. Raport transakcji będzie wykazem zbiorczym, usystematyzowanym wg kolejności dat 
zakupu, zawierającym następujące dane: 

• daty i dokładny czas przeprowadzenia poszczególnych transakcji, 
• numery rejestracyjne pojazdów, 
• numery identyfikacyjnych kart magnetycznych lub mikroprocesorowych, na 

które dokonano zakupu, 
• ilość i cenę zakupionych paliw, 
• nr i miejsce stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje. 

3. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
4. Zamawiający zapłaci za pobrane paliwo przelewem, w terminie do...................dni od 

daty wystawienia faktury. Niedokonanie zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem 
przez Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia 
oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. 
Ponadto, Wykonawca po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty 
określonego w wezwaniu do zapłaty, może dokonać zablokowania wszystkich kart 
paliwowych wydanych Zamawiającemu. Do chwili uregulowania zaległej należności 
zablokowane karty paliwowe znajdować się będą na liście kart zablokowanych i 
dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przy ich użyciu nie będzie możliwe. 
Decyzję o odblokowaniu kart paliwowych może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 
24 godzin od dnia wpływu na konto Wykonawcy zaległych należności. 

5. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek banków)' Wykonawcy. 
6. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia 

faktury VAT bez jej podpisu. 
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 

 
§ 5  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się 
zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości 
szacunkowej brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 10 % szacunkowej wartości 
umownej brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 4. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności w 
przypadku: 

a) trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa, po przeprowadzeniu 
postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust.8. 

b) zaprzestania świadczenia przedmiotu umowy. 
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nic można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 



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

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. 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 reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W 
przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. 
Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania 
na drodze sądowej. 

8. Kara umowna powinna być uiszczana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od 
wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

 

§ 6  
Poza przypadkami, o którym mowa w § 5, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
• zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie (likwidacja) firmy, 

przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
• Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
• Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie trzech 

tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, 
• Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia 

odbioru przedmiotu umowy. 
• Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za już wykonane 
świadczenia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę. 

 

§ 7  
1. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg 
podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 



2. Z zastrzeżeniem zawartym w ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej 
wymienionych przesłanek: 

a. zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
b. nastąpi zmiana przepisów w zakresie stawki od towarów i usług VAT lub innych 

przepisów, których rygorem objęty jest przedmiot umowy, 
c. ze względu na niemożliwe do przewidzenia zmiany technologiczne, 
d. wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w 

wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w 
przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, 
przekształcenie spółek), 

e. nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana 
obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), aktów prawa 
miejscowego bądź przepisów wewnętrznych. 

f. działanie siły wyższej, 
g. z powodów braków lub błędów w opisie przedmiotu zamówienia publicznego, 
h. w wyniku działań, poleceń i wytycznych osób (instytucji) trzecich Zamawiający będzie 

zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia 
publicznego, 

i. nastąpi zmiana ilościowa w zakresie posiadanych przez Zamawiającego pojazdów, 
sprzętu lub urządzeń. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

§ 8  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Kodeks cywilny a także Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart bezgotówkowych 
w zakresie  niesprzecznym z postanowieniami Zapytania. 

2 .  Właściwym miejscowo i rzeczowo do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3 .  Prawa, obowiązki i wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą 
być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony. 

4 .  Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
5 .  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego i pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o wszelkiej zmianie swych danych teleadresowych pod rygorem 
wysyłania pism na uprzedni adres (faks, e-mail) ze skutkiem doręczenia. 

6 .  Integralną częścią niniejszej umowy są Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania 
Kart......................... 

7 .  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach — po jednym 
dla każdej ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                        WYKONAWCA 
 


