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Załącznik Nr 3 

UMOWA (Zmodyfikowany Projekt umowy) 

zawarta w dniu ..........................................2018 roku pomiędzy: 

Zakładem Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485337, NIP 5981632155, REGON 081173810, kapitał 

zakładowy 22 870 000 zł reprezentowaną przez: 

Patryka Rudzińskiego – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 
........................................................................................................................................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Dostawa paliw płynnych  

w systemie sprzedaży bezgotówkowej”. 

2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw (do pojazdów służbowych - samochodów, ciągników 

rolniczych oraz sprzętu silnikowego), tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego, w systemie sprzedaży 

bezgotówkowej dla Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. na stacji lub stacjach paliw Wykonawcy. 

3. Dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego) będzie realizowana w drodze 
indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych pojazdów, oraz operatorów 
sprzętów i urządzeń (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników oraz kanistrów) na stacjach paliw 
wskazanych przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca musi posiadać stację/stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 z późn. zm.). 

5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wystawi i dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 
maksymalnym 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź złożenia przez Zamawiającego wniosku o 
wydanie kart paliwowych na dedykowanym portalu do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu 
umowy, karty paliwowe (karty z mikroprocesorem/karty z paskiem magnetycznym), za pomocą których będą 
dokonywane zakupy paliwa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kart w trakcie trwania umowy, które Wykonawca 
będzie zobowiązany bez dodatkowego wynagrodzenia wystawić i dostarczyć w terminie maksymalnym 15 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania bądź od dnia złożenia takiego zamówienia na 
dedykowanym portalu do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy. 
 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Termin obowiązywania umowy: 36 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ................................. 

§ 3 
1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie niniejszej umowy z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie.  
2. Dostarczane przez Wykonawcę paliwa płynne muszą odpowiadać odpowiednim specyfikacjom technicznym oraz 

normom jakościowym m. in. muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi świadectwo jakości lub odpowiednie orzeczenie 
laboratoryjne przedstawiające parametry sprzedawanego paliwa. 
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§ 4 
1. Zamawiający przewiduje zakup paliwa w maksymalnej ilości 176 000 litrów (w okresie obowiązywania umowy), 

w tym: 

1) 6 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95; 

2) 170 000 litrów oleju napędowego. 

2. Wskazane, w ust 1, ilości paliwa są ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie 

odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy i w żadnym 

razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości paliw w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania 

umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia). 

Maksymalna wartość umowy brutto (cena oferty) wynosi …………….…………………………………… 

(słownie:…………………………………………………………………………………………..). 

 

§ 5 
1. Rozliczenie odbywać się będzie według cen detalicznych obowiązujących na stacji/stacjach paliw Wykonawcy 

w dniu dokonania sprzedaży z uwzględnieniem rabatu (upustu kwotowego) zaoferowanego przez Wykonawcę, 

w przypadku paliw:  

1) benzyna bezołowiowa Pb 95 - ……….. zł/litr netto ( W zależności od oferty Wykonawcy)  

2) olej napędowy - ………. zł/litr netto (W zależności od oferty Wykonawcy) 

2. Wysokość rabatu (upustu kwotowego) nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.  

3. Strony umowy ustalają dla transakcji bezgotówkowych nie częściej niż raz na tydzień okres rozliczeniowy. 

4. Płatności z tytułu transakcji bezgotówkowych następować będą na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur 

VAT wystawionych przez Wykonawcę, płatnych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury, przy czym faktura Vat musi być dostarczona Zamawiającemu na min 7 dni przed terminem płatności. 

W przypadku gdy Zamawiający otrzyma fakturę Vat, z przypadającym terminem płatności krótszym niż w zdaniu 

poprzednim Zamawiający dokona jej płatności w terminie 7 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

6. Wykonawca do każdej wystawionej faktury dołączy szczegółowy wykaz wartości sprzedanych paliw oraz 

specyfikację dokonanych transakcji bezgotówkowych przez Zamawiającego, zawierający co najmniej 

następujące dane: 

1) datę i godzinę tankowania, 

2) rodzaj zakupionego paliwa, 

3) ilość i cenę zakupionego paliwa, 

4) kwotę upustu, 

5) numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu silnikowego w oparciu o wydane przez Wykonawcę karty 

paliwowe. 

6) czytelny podpis pobierającego lub inny sposób identyfikacji osoby pobierającej. 

§ 6 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:   

1) za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji paliw Wykonawcy w miejscowości Cybinka, który 
wystąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  0,05 % wartości umowy brutto, o której 
mowa w § 4 ust. 2 umowy (kara może być nałożona tylko raz dziennie),   

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 
brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy.  

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, z 
zastrzeżeniem § 8 (możliwość odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 145 -  Prawo zamówień publicznych) 
za które to okoliczności Wykonawca nie będzie mógł naliczyć kary umownej. 

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych, o których mowa w ust. 2, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania 
do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z należności Wykonawcy, poprzez wystawienie 
noty obciążeniowej.  

4. W przypadku braku możliwości tankowania paliw na stacji paliw w miejscowości Cybinka przez okres powyżej 2 
dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.   
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5. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji paliw w 
przypadku, gdy brak ten spowodowany został działaniem siły wyższej oraz wyłącznym działaniem osoby trzeciej, 
za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji paliw nie 
uznaje się awarii systemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw. 

§ 7 
1. Niewykonywanie albo nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niej ze skutkiem natychmiastowym, za uprzednim 

jedno - krotnym wezwaniem do zaprzestania naruszeń. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potrącenia z kwot za zakupione paliwo wskazanych w otrzymanych przez 

Zamawiającego fakturach, sum pieniężnych wynikających z naliczonych zgodnie z umową kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z przepisów 

ustawy Kodeks cywilny, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 

§ 8 
W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży już w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 

 
§ 9 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 

unormowania artykułu 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11 
Strony umowy dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory na tle wykonywania umowy w pierwszej kolejności 

były rozstrzygane polubownie. W przypadku braku uzyskania porozumienia, wyłącznie właściwym do rozstrzygania 

sporu jest właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egz., z których 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


