
 

WZÓR UMOWY nr ……….. 

Zawarta w dniu ……………..  r.  w Skwierzynie  

Pomiędzy: 

1. Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie, ul. Bolesława Chrobrego 5, 66-440 

Skwierzyna, wpisanym do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII 

Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod numerem KRS ………………, NIP …………….. 

reprezentowanym przez: 

• Tomasza Reszel – Prezesa Zarządu, 

 zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a 

2. ……………………………………….…….. wpisanym do krajowego rejestru  sądowego przez Sąd 

Rejonowy w ………….., …. Wydział Gospodarczy w……………… pod numerem  KRS 

………………./ - wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej 

reprezentowanym przez: 

• ……………………………………..……   –  ………………………………………………………….…. 

• ……………………………………..……   –  ………………………………………………………….…. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

o następującej treści: 

§1 

1. Zgodnie z ofertą z dnia ………….r. wybraną w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 214.000 euro (nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/06/2020), Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw płynnych, zwanych dalej przedmiotem 

umowy, określonych w Załączniku nr 1 będącym integralną częścią umowy. 

2. Podane ilości paliw płynnych określone w załączniku nr 1 do umowy są określone szacunkowo i mogą 

ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

 

§2 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, która będzie każdorazowo ustalana 

według cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Wartość umowy uwzgledniająca udzielony upust, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………2018r., 

wynosi: 

• kwoty netto: ……………….…. zł (słownie netto: …….………................................…….……../100) 

• kwoty brutto: ………………… zł (słownie brutto: …………...............................………………/100) 

3.   Obciążenie za sprzedane paliwa odbywać się będzie według cen brutto obowiązujących na stacjach    

       paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszonych o upust w wysokości: 

a) olej napędowy …… zł brutto / litr. 

b) benzyna bezołowiowa 95…… zł brutto / litr. 

§3 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy posiada wymagane prawem dokumenty 

dopuszczające do obrotu. 

2. Wykonawca potwierdza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania 

usług objętych przedmiotem umowy i będzie kontynuował ubezpieczenie do zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy.   

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z danymi przełożonymi do oferty w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro (…..) posiada odpowiednie uprawnienia, 

kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne , zaplecze techniczne i osobowe oraz sprzęt do 

wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością zgodnie 

z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.  

4. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Urzędu Skarbowego oraz terminowo rozlicza należności podatku od towarów i usług. 

 

 



§ 4 

1. Sprzedaż paliw prowadzona będzie na wszystkich stacjach Wykonawcy (stacji na terenie kraju) 

włączonych do programu rozliczeń bezgotówkowych Wykonawcy.  

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu karty uprawniające do dokonywania transakcji bezgotówkowych na 

stacjach Wykonawcy w terminie maksymalnie 10 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony. 

Karty musza być zabezpieczone pod kątem dostępu (np. chip) oraz kodem identyfikacyjnym PIN. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty do transakcji bezgotówkowej  gdzie:  

- dla pojazdów mechanicznych wynikających z załącznika nr 2 do umowy posiadać będą 

zabezpieczenie przed zakupem asortymentu innego niż wskazane w nim  paliwa oraz wymóg podania 

stanu licznika. 

- dla pozostałych maszyn/ urządzeń wynikających z załącznika nr 2 do umowy posiadać będą 

zabezpieczenie przed nieuprawnionym zakupem asortymentu innym niż wskazane w nim paliwa.  

4. W przypadku awarii karty Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia nowej karty w 

terminie 15 dni od daty złożenia wniosku poprzez: email lub dedykowany portal internetowy. 

5. Wykonawca wraz  z kartami uprawniającymi do transakcji  bezgotówkowych dostarczy  

Zamawiającemu aktualną listę stacji  włączonych do programu transakcji bezgotówkowych 

Wykonawcy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty uprawniające do dokonywania transakcji 

bezgotówkowych na podstawie Załącznika nr 2 do umowy ( Wykaz pojazdów, urządzeń oraz maszyn 

uprawnionych do korzystania z kart do rozliczeń bezgotówkowych). 
 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży paliw odpowiadających Polskim Normom; 

b) zagwarantowania właściwej jakości dostarczanego paliwa tj. zgodnie z wymogami jakościowymi 

obowiązującymi w aktualnym stanie prawnym. 

c) sprzedaży paliw do zbiorników pojazdów mechanicznych, urządzeń, maszyn oraz pojemników 

dostarczonych przez Zamawiającego.   

2. Wykonawca oświadcza, ze najbliższa stacja włączona do programu rozliczeń bezgotówkowych znajduję 

się przy ulicy: ………………………………………………(dokładny adres stacji) i znajduję się na 

terenie administracyjnym miasta Skwierzyna. 

3. Wykonawca zapewnia możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na 

dobę przez 7 dni w tygodniu.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury dwa razy w miesiącu za zakup paliwa za okresy 

rozliczeniowe:  od 1-go do 15-go dnia miesiąca oraz od 16-go do ostatniego dnia miesiąca po 

zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. 

2. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie dowodu każdorazowego wydania paliwa przy czym, dowód 

wydania ma charakter wydruku z terminala obsługującego karty do transakcji bezgotówkowych i 

zawiera  następujące informacje:  

a) dokładny adres stacji paliw; 

b) nr karty, na którą dokonywana była transakcja; 

c) nr rejestracyjny samochodu (jeżeli został podany na etapie zamówienia kart); 

d) wartość wydanego paliwa; 

e) data i godzina transakcji. 

3. Dowód wydania sporządzony jest w dwóch egzemplarzach przy czym jeden egzemplarz jest dla 

Zamawiającego a drugi dla Wykonawcy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 

21 dni od wystawienia faktury. Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada  NIP 596-166-34-48 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT i posiada NIP ………………………. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z 

powyższej umowy na osoby trzecie. 

 

§7 

PODWYKONAWSTWO  



1. Wykonawca zrealizuje umowę bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*                           

w zakresie….. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców 

realizujących niniejszą umowę*.  

 

§8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.    Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie 

przepisów kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy,                      

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

a. co najmniej trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w 

§5 ust 3. 

b. w przypadku gdy cena paliwa po zmianie będzie w sposób rażący odbiegać od cen obowiązujących na 

rynku paliw.  

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą 

doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma  lub nie podjęcia korespondencji 

wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się                      

z treścią pisma. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy, niezależnie od kar umownych wymienionych w §9 

4. W przypadku określonym w ust. 2 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

5. 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. 

 

§9 

1. W przypadku uchybień określonych w: 

a. §5 ust. 1 lit. a i b, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł w 

przypadku dwukrotnego stwierdzenia uchybień w wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji 

w procedurze reklamacyjnej Wykonawcy 

b. §5 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości  1000 zł za wyjątkiem 

awarii systemu obsługi, zdarzeń losowych (np. brak prądu), przyjęcia paliwa na stację paliw lub 

modernizacji stacji paliw Wykonawcy? 

2. W razie stwierdzenia, iż paliwo nie spełnia norm jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do 

wymiany zakwestionowanej wielkości paliwa oraz pokrycia szkód spowodowanych złą jakością paliwa 

po uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez Zamawiającego.  

3. Wyklucza się przenoszenia przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu reklamacji wnoszonych przez 

Zamawiającego na podmioty nie będące stronami niniejszej umowy 

 

§10 

1. Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego                     

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych. 

 

§11 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres                        

12 miesięcy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania 

ponad czas określony w ust. 1, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego                         

w Załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w ust. 1, w limicie cenowym wynikającym                           

z §2 umowy. 

3. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również dane adresowe lub rejestrowe stron umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 - 3 zostaną wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

 

 

 



 

 

§12 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY:

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 – Załącznik cenowy przedmiotu umowy 
Załącznik nr 2 –  Wykaz pojazdów, maszyn oraz urządzeń  

             uprawnionych do korzystania z kart do rozliczeń bezgotówkowych. 


