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Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy dla części I zamówienia 

  

 

UMOWA 

 

WIM ........ 2017 

 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez 

Zamawiającego, ogłoszonego na usługi pn. :  

 

„Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów Warmia i Mazury Sp. z o.o.  

w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych” 

 

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1579.) 

W dniu roku w , 
„Warmia i Mazury" sp. z o.o.  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy  
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, siedziba: Szymany 
150, 12-100, Szczytno Numer Regon: 281345971 Numer NIP: 7451842294 
reprezentowana przez:  _____________________ 
w dalszej części umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 

zawiera z: 

reprezentowanym przez :[ ........................................... ] 

w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą albo Stroną, umowę, której treść jest 

następująca: 
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§1 

1.Przedmiotem umowy są cykliczne, uzależnione od potrzeb 

Zamawiającego i przez niego wskazane, dostawy paliwa Pb95  w okresie 24 miesięcy 

od dnia podpisania umowy w ilości do 200 000 litrów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu umowy określonego w § 

1, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu dochodził od Zamawiającego  żadnych 

roszczeń. 

 

§2 

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o 

udzielenie zamówienia 

2. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na dostawę paliwa za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, a dostawa powinna być zrealizowana w ciągu ……. godzin od chwili  otrzymania 

zgłoszenia (wysłania zapotrzebowania) – zgodnie z ofertą Wykonawcy.   

 

§3 

1.W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport paliwa na 

własny koszt i ryzyko środkami transportu do tego przystosowanymi tj.  autocysterną 

wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą ssąco-tłoczącą  oraz wąż 

gumowy o długości minimum 30 metrów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy  posiadać stosowną koncesję, 

uprawniającą go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

ciekłymi. 

3. Wykonawca oświadcza, że znane są mu zasady i warunki oraz przepisy bhp dotyczące  

transportu, dostaw i wydawania paliw oraz zobowiązuje się je przestrzegać. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy  (przed rozładunkiem) dostarczyć aktualne 

świadectwo jakości wystawione przez producenta paliwa, zawierające  co najmniej następujące 

dane: nazwa produktu i nr normy, nazwa producenta paliwa, data  sporządzenia świadectwa, 

nazwa laboratorium sporządzającego świadectwo, oznaczenie parametrów fizykochemicznych 

dostarczonego paliwa. 

5. Zamawiający ma prawo zlecić wyspecjalizowanym jednostkom badanie jakości 

dostarczonego paliwa. Jeżeli badania stwierdzą niezgodność  

z parametrami i właściwościami określonymi w dostarczonym świadectwie koszty badania 

pokrywa Wykonawca. 

6. W przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego paliwa lub braku świadectwa jakości 

Zamawiający może odmówić przyjęcia paliwa. Wykonawca ponosi koszty wywozu złej jakości 

paliwa i ponownego dostarczenia paliwa, wolnego od wad  

w terminie   do 24h. 
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7. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń spowodowanych złą jakością  dostarczonego 

paliwa, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia  awarii oraz kosztami 

poniesionych strat w wyniku awarii. Nota obciążeniowa z tego tytułu płatna będzie w terminie 

7 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy.  

8. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za ewentualne 

uszkodzenia budynków  podczas dostawy i pokrywa koszty ich usunięcia, jeżeli uszkodzenia te 

powstaną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres trwania umowy lub pisemnie  

zobowiązać się do przedłużenia posiadanego ubezpieczenia tak aby podczas trwania umowy 

Wykonawca posiadał ciągłość ubezpieczenia przy sumie gwarancyjne co najmniej 200.000,00 

zł.. Polisę, a w przypadku jej braku inny  dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy nie może przekroczyć …………………………. zł netto 

[zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy], przy opuście do ceny jednostkowej (zgodnie z 

formularzem ofertowym Wykonawcy). Ostateczna wartość umowy będzie sumą faktur 

częściowych.  

2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 

wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.  

3. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 stanowi zapłatę za kompletne wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat: sprzedaż i dostarczanie 

paliwa, koszty transportu, koszty ubezpieczenia, załadunki, wyładunki oraz inne koszty i opłaty 

związane z realizacją umowy, w tym podatki i opłaty objęte polskim prawem oraz inne 

obowiązki objęte niniejszą umową.  

4. Wynagrodzenie na fakturze będzie ustalane w oparciu o dzienną cenę hurtową  paliwa 

publikowaną na stronie internetowej producenta w dniu dostarczenia paliwa do 

Zamawiającego, wyrażoną w złotych za jeden litr sześcienny. Wykonawcę zobowiązany jest 

dostarczyć nadto dokument potwierdzający aktualną na dzień dostawy cenę producenta paliwa 

5.  Wykonawca oświadcza, że opust określony w ust. 2  jest wartością stałą w okresie 

obowiązywania umowy. (jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca nie naliczył opustu, 

zostanie wpisana wartość 0,00 zł) 

6. W przypadku zmiany cen na krajowym rynku paliw, Wykonawca każdorazowo przed  

dokonaniem dostawy częściowej na podstawie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust.1  

zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego (faxem) na nr 89 623 19 76 powiadomienia 

Zamawiającego o zmianie ceny hurtowej netto u producenta. 
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7. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście 

zatankowanego paliwa według wskazania przepływomierza. 

 

 

§5 

 

1.Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę, na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy. 

2.Wynagrodzenie będące iloczynem ilości dostarczonych litrów na podstawie wskazań  licznika 

i ceny jednostkowej netto określonej w § 4  ust. 1 będzie fakturowane odrębnie za  każdą 

dostawę.  

3.Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany  protokół dostawy  

w formie tzw. protokołu tankowania paliwa  potwierdzający ilość dostarczonego paliwa oraz, 

że  dostawa częściowa została zrealizowana prawidłowo.  

4. Za dzień zapłaty faktury VAT uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Do każdej faktury należy  załączyć wydruk ze strony internetowej producenta  

z wysokością ceny hurtowej paliwa, aktualnej na dzień dostawy. 

6. W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie umownym Zamawiający ma prawo 

nabyć paliwa u innego dostawcy, niezależnie od obciążenia Wykonawcy karą umowną.  

 

§6  

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §7 ust. 1; 

b) za zwłokę w  dostawie częściowej wobec terminu dostawy 5 % wartości dostawy częściowej 

za każde rozpoczęte 12 godzin opóźnienia w dostawie, 

c) w wysokości 20% wartości dostawy częściowej  nie spełniających parametrów  określonych 

w § 1 ust. 1 

2. Wysokość kar umownych o których mowa w ust.1 lit. b) nie może przekroczyć 20% 

całkowitego maksymalnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.   

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzeniem przysługującym mu na podstawie niniejszej umowy.  

 

 

§ 7 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a)dwukrotnego nie wykonania dostawy w  terminie umownym;  
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b) dostarczenia  paliwa innej jakości niż określonej w niniejszej umowie; 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. a) i  b powinno nastąpić w formie 

pisemnej w terminie 90 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

 

§8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§9 

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja przekazywana w toku realizacji umowy 

sporządzana będzie na piśmie. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień  publicznych oraz  Kodeks Cywilny  

4.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez pisemnej  pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

5.W przypadku powstania pomiędzy stronami sporu w związku z zawarciem i wykonywaniem 

niniejszej umowy spór ten rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny wg. 

miejscowej właściwości Zamawiającego.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 


