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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

DUDiM.520.7.2020 

 

UMOWA NR (WZÓR) 

 

zawarta w dniu…………………. 2021r. na wykonanie zadania pn. „Zakup paliw na potrzeby 

Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie”   

pomiędzy: 

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  

NIP: 8911623744  

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie,  

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  

reprezentowany przez Marcina Strycha - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie na podstawie Uchwały Nr 63/2019 Zarządu 

Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 1 lipca 2019r. przy kontrasygnacie: Głównego 

Księgowego Ewy Szymkiewicz, 

 

a 

………………………………… z siedzibą w …………………………….……,                   

działającym na podstawie……………….……………………………………………………… 

NIP:  ……..……………, 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym/ą  przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………., 

2………………………………………………………………………………………………... 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie” przeprowadzonego, zgodnie  

z ustawą Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zawarta 

została umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup paliw płynnych  na stacji paliw Wykonawcy 

zlokalizowanej w …………………………………………………………, bezpośrednio do 

samochodów służbowych lub do pojemników Zamawiającego w celu zatankowania maszyn  

i urządzeń przez niego eksploatowanych, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.  
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2. Tankowanie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego na stacji paliw 

Wykonawcy i rozliczane będzie bezgotówkowo. 

 

3. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy tj. od daty zawarcia umowy 

do 31 grudnia 2021r. zakupi następującą szacunkową ilość paliw: 

- olej napędowy - do 32 000 litrów, 

- etylina 95 - do 5 000 litrów. 

 

4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu nie zrealizowania przez 

Zamawiającego zakupu paliw w ilości określonej w ust. 3. 

 

§ 2. 

Warunki realizacji umowy. 

1. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa będą posiadać wysoką jakość zgodną 

z obowiązującymi normami jakościowymi. Dla poszczególnych paliw będących przedmiotem 

dostawy stosuje się wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 

z 2013r. poz. 1058 z późn. zm.) oraz odpowiednio norm PN-EN 228:2013-04, PN-EN 

590:2013-12. 

 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw 

jakościowych na każde żądanie Zamawiającego. 

 

3. Wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń służbowych uprawnionych do tankowania paliw 

na stacjach Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

 

4. Osoba uprawniona dokonująca odbioru paliwa do pojazdów określonych w ust. 3 otrzyma 

każdorazowo pisemne potwierdzenie jego odbioru. 

 

5. W przypadku zmiany ilości samochodów służbowych, maszyn i urządzeń (zakupu nowych 

bądź wycofania z użytkowania starych), Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę 

pisemnie. 

 

6. Wykonawca zapewni nieodpłatną, automatyczną wysyłkę raportów i szczegółowych 

zestawień transakcji w postaci elektronicznej oraz udostępni możliwość bezpłatnego śledzenia 

na bieżąco swoich transakcji. 

 

§3. 

Wynagrodzenie i warunki płatności. 

1. Strony ustalają, że ceną jednostkową paliw, będzie cena obliczona w oparciu o ustalony 

stały upust cenowy liczony od ceny jednostkowej netto litra paliwa, obowiązującej w dniu 

jego zakupu.  
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2. Zmiana cen paliw wynikająca ze zmiany cen ropy na rynku światowym, zmiany kursu 

walut oraz podatku VAT i podatku akcyzowego nie wymaga zmiany umowy w formie 

aneksu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji 

odpowiednio o kwotę podatku VAT i podatku akcyzowego wynikającą ze stawki tego 

podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

 

3. Wykonawca udziela stałego upustu cenowego na zakup paliw w okresie obowiązywania 

umowy w wysokości ……………..% od ceny netto. 

 

4. Szacunkowa kwota z tytułu wynagrodzenia wynikająca z realizacji niniejszej umowy przez 

cały okres jej trwania nie przekroczy kwoty brutto ……………………………. 

………………………………………………zł (słownie: …....................................................), 

z uwzględnieniem oferowanego stałego upustu cenowego w wysokości…………..%,  

z zastrzeżeniem, że w przypadku zwiększenia ilości pojazdów, maszyn i urządzeń 

służbowych przez Zamawiającego nastąpi zwiększenie tej kwoty ale nie więcej niż do kwoty 

ustalonego budżetu w roku 2021. 

 

5. Kwota, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliw wynikać będzie z ilości faktycznie 

zatankowanego paliwa oraz z ceny paliwa obowiązującej na danej stacji paliw, w danym dniu 

pomniejszoną o kwotę stałego upustu cenowego wymienionego w § 3 ust. 3. 

 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 4 zawiera wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca 

w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

 

7.  Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe: 

- od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, 

- od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca 

będzie wystawiał faktury za transakcje bezgotówkowe dokonane w danym okresie 

rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury Wykonawca 

dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez 

kierowców Zamawiającego.  

 

8. Faktury będą wystawiane na (nabywca/odbiorca):  

NABYWCA:  

Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  

Nr NIP:  891-162-37-44 

ODBIORCA:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie 

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski 
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Fakturę należy złożyć zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem: w tradycyjnej 

formie pisemnej lub ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną. 

 

9. Faktury będą przekazane do Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z siedzibą w Odolionie w formie papierowej Na adres pocztowy: ul. Szosa Ciechocińska 22, 

87-700 Aleksandrów Kujawski lub w formie elektronicznej na adres: 

ksiegowosc@zdp.aleksandrow.pl 

 

10. Należność za zakupione paliwo przekazana będzie przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy - podany na wystawionej fakturze, w terminie do 14 dni od 

daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Datą dokonania zapłaty należności 

z faktury VAT będzie data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

11. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu. 

 

12. Niedokonanie zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem przez Wykonawcę odsetek 

ustawowych.  

 

13. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy. 

 

§ 4. 

Termin realizacji umowy. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia do 31 grudnia 2021r. 

 

§ 5. 

Nadzór nad umową. 

1. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza: ………………………………. 

2. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza: Sławomir Michalak, tel. 542822745. 

3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów po obu stronach nie wymaga zmiany umowy. 

 

§ 6. 

Gwarancja i obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji sprzedaży paliw i dodatkowych 

produktów, w której uwidoczni: 

- dzień zakupu oraz czas przeprowadzonej transakcji, 

- ilość i rodzaj zakupionych produktów,  

- cenę jednostkową netto i brutto oraz wartość zakupu netto i brutto przed upustem cenowym, 

- cenę jednostkową netto i brutto oraz wartość zakupu netto i brutto po upuście cenowym, 

- nr rejestracyjny pojazdu, maszyny lub w przypadku tankowania do pojemnika imię 

i nazwisko osoby tankującej, 

- numer i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji. 
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2. Prowadzone ewidencje Wykonawca jest obowiązany każdorazowo załączyć do faktury 

przesyłanej Zamawiającemu. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do starannego i należytego wykonywania niniejszej umowy, 

a w szczególności odpowiada za jakość paliwa, rzetelne prowadzenie ewidencji i terminową 

obsługę Zamawiającego. 

 

4. Za wszelkie szkody wyrządzone drugiej stronie przy realizacji niniejszej umowy 

Wykonawca odpowiada na warunkach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.). 

 

§ 7. 

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne 

i odsetki ustawowe. 

 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca, karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, 

wynikającej z § 3 ust. 4 umowy, 

b) możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających kary umowne, 

c)   kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 

nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 

 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności 

w przypadku: 

- trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości tankowanych paliw, 

- zaprzestania świadczenia sprzedaży paliw oraz  

- opisanym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe. 

1. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny, po uprzedniej 

próbie polubownego załatwienia sprawy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania 

zmiany w treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia  

w chwili zawierania niniejszej umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek  

z następujących okoliczności:  

- zmiany planu finansowego Zamawiającego w zakresie środków finansowych, 

przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

               

 

               ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń służbowych uprawnionych do tankowania paliw na 

stacjach Wykonawcy; 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/; 

3. Oferta Wykonawcy. 
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