
                                                     - WZÓR-                                        (Zał. nr 7 do SIWZ ) 

 

UMOWA Nr  ...................... 

zawarta w dniu .............… w  Kraśniku    

pomiędzy: 

Powiatem Kraśnickim - Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A,  

23-204 Kraśnik, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

..........................................................................................................................……….. 

(REGON:................., NIP: ..................), reprezentowanym przez: 

......................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

o następującej treści: 

§ 1 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

roku- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).  

 

§ 2 

1.Przedmiotem umowy jest bezgotówkowa  sprzedaż detaliczna paliw płynnych do pojazdów 

i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku w 

terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy na stacjach paliw należących do Wykonawcy 

czynnych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zgodnie z asortymentem wyszczególnionym 

w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, tj.: olej 

napędowy ON w ilości 178000 (słownie; sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) litrów oraz 

benzyna bezołowiowa Pb95 w ilości 14000 (słownie: czternaście tysięcy) litrów. 

2.Sprzedaż paliw odbywać się będzie według cen sprzedaży z dnia tankowania na stacjach 

paliw Wykonawcy, uwzględniając za każdym razem  upust dla danego rodzaju paliwa w 

następujących wysokościach: 

a) upust dla oleju napędowego ON  ......... %       

     słownie:  ........................................................................................    

b) upust dla benzyny bezołowiowej Pb95 ......... %                           



słownie: ........................................................................................... 

Ww. upusty wyrażone procentowo nie mogą ulec zmniejszeniu w okresie realizacji umowy. 

3.Orientacyjna wartość wynagrodzenia umownego w ramach niniejszej umowy wg ceny 

ofertowej  wynosi : ........................................  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiście pobrane i potwierdzone ilości paliw. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości paliw w stosunku do szacunków 

określonych w przedmiocie umowy, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego 

żadne roszczenie. 

 

§ 3 

Umowa  zostaje  zawarta  od dnia …….. do dnia ………………… 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do 

wystawienia/wydania elektronicznych kart paliwowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wydania 29 sztuk elektronicznych kart 

paliwowych, z czego 20 sztuk kart przypisanych będzie do numeru rejestracyjnego pojazdu 

oraz 9 sztuk kart przypisanych do imienia i nazwiska osób. 

3. Zamawiający zapłaci stosowną opłatę zgodnie z cennikiem Wykonawcy tylko za wydanie 

dodatkowych nowych kart powyżej ilości, o której mowa w ust. 2 lub w przypadku wydania 

kart zamiennych (na skutek zagubienia, kradzieży, itp.). 

4. O utracie karty paliwowej przez pracowników Zamawiającego, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę telefonicznie na nr telefonu ……..., bądź e- mailem na adres …………., a 

Wykonawca dokona jej natychmiastowej blokady, nie później niż w ciągu 15 minut od 

momentu zgłoszenia. Po upływie 15 minut od momentu zgłoszenia utraty karty Wykonawca 

nie może sprzedawać paliwa na jej podstawie, a każda taka sprzedaż będzie uznana za 

bezskuteczną w stosunku do Zamawiającego. 

   

§ 5 

1. Strony ustalają następujące warunki odbioru oraz sposób rozliczenia i płatności za pobrane 

produkty: 

1) odbioru paliw dokonywać będą upoważnieni kierowcy i pozostali pracownicy 

    Zamawiającego na zasadach bezgotówkowych, 

2) sprzedaż i ewidencja paliwa odbywać się będzie w systemie elektronicznych kart 

    paliwowych zabezpieczonych pod kątem dostępu poufnym kodem PIN. 



3) Wykonawca jest zobowiązany do dokładnej jednoznacznej identyfikacji miejsca, terminu i 

ilości pobranego paliwa z samochodem służbowym lub osobą, poprzez wystawienie dowodów 

wydania paliwa, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty paliwowe.  

4) dowód wydania, o którym mowa w pkt 3 zawiera następujące informacje: 

  lokalizacja stacji paliw (miejscowość i nazwę stacji paliw, itp.), 

 nr karty na którą dokonywana była transakcja, 

 nr rejestracyjny pojazdu lub imię i nazwisko (w przypadku kart przypisanych do 

osoby),   

 ilość wydanego paliwa, 

 wartość wydanego paliwa, 

 data i godzina transakcji. 

5) jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kierowcy lub osobie upoważnionej 

    przez Zamawiającego, natomiast drugi, pozostaje na stacji paliw. 

2. Realizowanie należności Zamawiający będzie dokonywał w formie przelewu bankowego 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie  ......(zgodnie z ofertą)  

dni od daty sprzedaży.  

3. Wykonawca wystawi fakturę wpisując następujące dane Zamawiającego: 

     Nabywca: Powiat Kraśnicki, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, NIP: 715-17-16-   

     935; 

     Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, ul. Szpitalna 2A. 

4. Faktury za transakcje wystawiane będą w dwóch okresach rozliczeniowych. Ustalone są 

następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-tego dnia miesiąca i od 16-tego dnia 

miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.  

5. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

6. Ceny jednostkowe brutto paliw płynnych będą naliczane wg cen z danego dnia z danej 

stacji paliw, pomniejszone o  rabat określony w § 2 ust.2 umowy. 

7. Wykonawca do faktury załącza zbiorcze zestawienie transakcji dokonywanych w danym 

okresie rozliczeniowym, które zawierać będzie m.in.: miejsce i datę dokonania transakcji, 

numer karty paliwowej, numer rejestracyjny, marka pojazdu, imię i nazwisko (w przypadku 

kart przypisanych do osoby), ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny rabat cenowy dla paliw. 

 

§ 6 

1.Wykonawca zapewnia paliwa spełniające wymogi jakościowe określone w: 

1) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań 

    jakościowych paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), 



2) normach PN-EN 228 Paliwa dla pojazdów silnikowych- dla benzyny bezołowiowej Pb 95 

oraz PN-EN 590 Paliwa dla pojazdów silnikowych-dla oleju napędowego ON. 

2. Wykonawca oświadcza, że określone w § 2 ust. 2 paliwo odpowiada pod względem jakości 

wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, jest wolne od wad fizycznych i 

prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego. 

3. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty i świadectwa 

jakościowe paliw. 

4. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od 

obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być 

złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. 

Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 7 dniowy termin na rozpatrzenie 

reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku uznania 

reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej 

odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u 

Wykonawcy nie zamyka Zamawiającemu postępowania na drodze sądowej. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5% ceny brutto 

określonej w § 2 ust. 3 umowy, 

2) w przypadku nie wykonania sprzedaży paliwa w terminie i w sposób wskazany w umowie 

Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy szkoda wyrządzona została na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, a wartość szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych lub 

jeżeli szkoda powstała z innego tytułu. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności z 

bieżących  faktur.  

 

 

 

 

§ 8 



1. Zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta są nieważne chyba, że możliwość 

dokonania takiej zmiany została przewidziana wcześniej w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. 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 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3.Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy m.in. w następujących 

sytuacjach: 

1) zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych, 

2) zmiana nazw, siedziby i innych danych identyfikacyjnych stron umowy. 

 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie bez podawania 

przyczyny z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu 

wypowiedzenia w przypadku: 

1) gdy jakość paliwa jest niezgodna z obowiązującymi normami oraz z niniejszą umową, 

2) wystąpienia w miesiącu czterech  przypadków braku możliwości zatankowania paliwa 

   z winy Wykonawcy. 

   

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z 

późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd 

powszechny. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach 

statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyznacza osobę do realizacji umowy: …………………………………. 



6. Wykonawca wyznacza osobę do realizacji umowy: …………………………………. 

  

 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają akceptacji  stron i 

formy pisemnej. 

 

§ 12 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 


