
Numer sprawy DAO. 251.2.2013      Dodatek nr 5 do SIWZ 

 
WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ..................2013 roku w Słupsku,  

w wyniku postępowania o zamówienie publiczne DAO. 251.2.2013, przeprowadzonego w trybie 
„przetargu nieograniczonego” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
pomiędzy:  

Województwem Pomorskim - Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, 
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14,  

reprezentowanym przez: 
Dyrektora –Bożenę Sikora,  
przy kontrasygnacie głównego księgowego – Haliny Justka,  

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  
 
a 
.......................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez:  

1. ................................ - ......................................... 
2. ................................ - ......................................... 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż detalicznych ilości paliwa, tj.: 
a)  benzyny bezołowiowej 95, której zaplanowana do zakupu ilość ustalona została na 7 200 

litrów,  
b) oleju napędowego, którego zaplanowana do zakupu ilość ustalona została na 11 500 

litrów, 
c) skroplonego gazu ropopochodnego, którego zaplanowana do zakupu ilość ustalona 

została na 4 000 litrów, 
zwanych dalej „paliwem” do samochodów służbowych lub kanistrów, użytkowanych w 
Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych.  

2. Zakup paliwa odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, przy użyciu elektronicznych kart 
otrzymanych od Wykonawcy, na stacjach benzynowych Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany 
zostanie z zachowaniem należytej staranności. 

4. Integralną częścią umowy są: dostarczony przez Wykonawcę Regulamin używania kart 
elektronicznych (jeżeli takowy posiada), o ile nie jest on sprzeczny z przepisami ustawy Pzp i 
postanowieniami niniejszej umowy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) wraz z dodatkami oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami, która stanowiła 
podstawę do dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
 

§ 2 
1. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy wykaz samochodów 

służbowych, do których kupowane będzie paliwo. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonania pisemnej zmiany w wykazie samochodów służbowych.  
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2. Wykonawca przekaże osobom wskazanym przez Zamawiającego karty elektroniczne 
uprawniające do bezgotówkowego zakupu paliwa - w terminie 15 dni roboczych od daty 
zawarcia umowy. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty elektroniczne, o których mowa w ust. 2, 
bezpłatnie. 

4. Do czasu dostarczenia kart elektronicznych Zamawiającemu,  tankowanie odbywać się będzie 
przy użyciu kart bankowych, płatniczych,  będących w posiadaniu Zamawiającego. 

§ 3 
1. Podstawą do rozliczeń będą ceny brutto paliwa z uwzględnieniem zmian w rytmie dziennym, 

tj. obowiązujące w dniu zakupu przez Zamawiającego paliwa oraz opust, który podany został 
w ofercie Wykonawcy. 

2. Wartość udzielonego przez Wykonawcę opustu wynosi … i nie podlega zmianie w okresie 
obowiązywania umowy. 

3. Maksymalna wartość brutto umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ………………. złotych 
(słownie zł. :……………………………………………………………………… ) 

 
§ 4 

1. Wykonawca będzie wystawiać zamawiającemu faktury dwukrotnie w ciągu miesiąca w 
dwóch okresach rozliczeniowych tj. od 1 do 15 dnia danego miesiąca oraz od 16 do 
ostatniego dnia miesiąca, w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego okresu 
rozliczeniowego. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury wykonawca będzie 
załączać szczegółowe zestawienie tankowań dla poszczególnych pojazdów lub do kanistrów, 
które będzie zawierało w szczególności: numer rejestracyjny pojazdu lub informację, że 
tankowanie odbyło się przy użyciu karty elektronicznej, uniwersalnej, datę tankowania, 
rodzaj i ilość zatankowanego paliwa oraz jego cenę netto i brutto. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności przelewem, w terminie 21 dni od 
daty sprzedaży, pod warunkiem otrzymania faktury VAT od Wykonawcy  
w terminie minimum 7 dni przed wymaganym terminem płatności, na wskazany  
w niej rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT w terminie krótszym niż 7 – dniowy 
termin określony w ust. 2, termin zapłaty należności ustala się na 7 dni licząc od dnia wpływu 
faktury do siedziby Zamawiającego. 

4. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

5. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca nalicza odsetki za 
opóźnienie na zasadach i w wysokości określonych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje, że kupowane przez Zamawiającego paliwo jest najwyższej jakości i 
odpowiada wymogom jakościowym określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 
1441 z póź.zm.). 

 
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw jakości paliwa od obowiązujących 

norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na 
piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: ………..@......................, która zostanie 
potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie 
Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na 
rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku, 
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gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności 
uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w 
terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w 
wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla 
uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez 
Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie 
zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej. 

 
§ 6 

1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po jego 
stronie, oraz niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 
10 % maksymalnej wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 3. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługiwać będzie kara umowna od Zamawiającego 
w wysokości 10 % maksymalnej wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 3, za wyjątkiem 
sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 1 

3. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających zapłacone 
kary umowne.  

4. 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. 
 

§ 7 
1. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa wygasa: 
1)  w przypadku wyczerpania przed upływem umownego terminu zaplanowanej do zakupu 

ilości paliwa określonej w § 1 ust. 1, z dniem wyczerpania limitu ilościowego w części 
dotyczącej poszczególnych rodzajów paliw; 

2) w przypadku wykorzystania przed upływem umownego terminu kwoty maksymalnej      
wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 3, z dniem wyczerpania limitu 
wartościowego 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do 
Zamawiającego roszczenie o zakup pozostałej zaplanowanej ilości paliwa  

 
§ 8 

1. W przypadku utraty karty elektronicznej Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy fakt jej 
utraty. 

2. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej lub telefonicznej. Zgłoszenie telefoniczne zostanie 
niezwłocznie potwierdzone faksem przez Zamawiającego. 

3. Od momentu zgłoszenia utraty karty elektronicznej przez Zamawiającego Wykonawca nie 
może sprzedawać paliwa na podstawie utraconej karty. 

4. Od momentu zgłoszenia utraty karty elektronicznej Zamawiający nie odpowiada za sprzedaż 
paliwa osobie posiadającej utraconą kartę. 

5. W terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia utraty karty elektronicznej Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu nową kartę elektroniczną bez dodatkowych opłat. 
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6. Zamawiającemu przysługuje możliwość wymiany posiadanych kart elektronicznych na nowe, 
w przypadkach wystąpienia dodatkowych potrzeb leżących po stronie Zamawiającego.  

7. Wymiana kart elektronicznych w przypadkach, o których mowa w ust. 6, odbywać się będzie 
bezpłatnie w terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

 
§ 9 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest 
………………………………….., tel. ………………………..  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest 
………………………………………., tel. ……………………….. 

 
§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy.  

2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.  

§ 11 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 12 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 
polubownie w ciągu 30 dni. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 13 

Do spraw nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, a 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

.............................................     ........................................ 
       ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
 
 
 


