
UMOWA DOSTAWY 

Dnia .................. w Kaliszu pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy  

ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000010157; NIP 618-004-24-33; 

REGON: 250022522, zwanym dalej ,,Kupującym”, reprezentowanym przez: 

Jacek Konopka – Prezes Zarządu 

a 

firmą .................................................................................... mającą swoją siedzibę  

w ....................., ul. ................................., ............................., NIP ..............................,  

REGON........................, KRS .................................. zwanym dalej ,,Sprzedającym” 

reprezentowanym przez: 

 

................................................................ 

                   
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
zgodnie z § 5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień, Kupujący dokonał wyboru 
Sprzedającego, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

 
§1 

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do 

samochodów służbowych i maszyn będących w użytkowaniu Kupującego, 

realizowana na stacji paliw objętej koncesją Sprzedającego. Dostawa obejmuje 

następujące rodzaje paliw: 

− Olej napędowy – średnia ilość roczna ~ 100 000l; 

− Etylina 95 – średnia ilość roczna ~ 6000l 

− AdBlue – średnia ilość roczna ~ 900l. 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

CPV: 

− 09.12.21.00-4 – benzyna bezołowiowa (EN 228) 

− 09.12.42.20-5 – paliwo do silników diesel (EN 590).  
 

§2 

1) Produkty zawarte w §1 będą odbierane na bieżąco w ciągu roku bezpośrednio 

na stacji paliw Sprzedającego położonej w Kaliszu przy ul. .....................  przez 

cały okres obowiązywania umowy. 
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2) Sprzedający zapewni Kupującemu możliwość tankowania samochodów przez 

kierowców Kupującego całą dobę, również w dni wolne od pracy, oraz  

w niedzielę i święta. 

3) Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników 

samochodów i sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów). 

4) Rozliczenia będą prowadzone w okresach rozliczeniowych - tygodniowe 

fakturowanie zakupionego paliwa z załączonymi zestawieniami (w formie np. 

WZ), na których uwidocznione będą: 

a) Nazwisko i imię kierowcy, 

b) Nr rejestracyjny pojazdu, 

c) Nr karty drogowej, 

d) Rodzaj zakupionego paliwa w litrach. 

W przypadku rozliczania za pomocą kart elektronicznych, nie jest wymagany  

w załączonym zestawieniu ppkt a i c. 

5) Fakturowanie samochodów należy podzielić na 4 grupy wg odliczania VAT-u. 

6) Informacje wymienione w pkt. 4) będą dołączone do faktury VAT i generowane 
przez system obsługujący stację paliw bez możliwości ingerencji pracownika 
obsługi stacji paliw lub kierującego pojazdem. Kupujący dopuszcza 
przekazywanie powyższych danych na fakturze lub w załączniku elektronicznym. 

 
§3 

1) Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za towar zgodnie z ustaloną ceną na dzień 

17.12.2020r. tj. 

Przedmiot zamówienia 
Ilość 
w [l] 

Cena jednostkowa 
netto 

Olej napędowy 100 000 ........... zł 

Benzyna bezołowiowa Euro 95     6 000 ........... zł 

AdBlue       900 ........... zł 

 

2) Odbiorca zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności za zakup paliwa po 

cenie obowiązującej w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora) 

pomniejszonej o stały rabat w wysokości: 

− ON - ....% upustu od ceny obowiązującej w dniu zakupu na stacji (cena  

z dystrybutora) na 1 litrze paliwa; 

− E95 - ....% upustu od ceny od ceny obowiązującej w dniu zakupu na stacji 

(cena z dystrybutora) na 1 litrze paliwa; 

− AdBlue - ....% upustu od ceny obowiązującej w dniu zakupu na stacji 

(cena z dystrybutora) na 1 litrze. 

3) Zmiana ceny wymaga formy pisemnej (w formie e-mail). 

4) Podane w pkt 1 wielkości są wielkościami szacunkowymi służącymi do 

kalkulacji ceny ofertowej. PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu zastrzega sobie, w ramach 

wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym 
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asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Kupującego. Kupujący nie 

ma obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. 

Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Sprzedającemu nie przysługują 

żadne roszczenia. 

5) Biorąc pod uwagę szacunkowy zakres zamówienia, PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu 

rozliczał będzie ten zakres w oparciu o faktycznie dostarczone paliwo i ceny 

jednostkowe podany przez Sprzedającego w formularzu ofertowym. 

6) Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT, według stawki VAT obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury. 

7) Zapłata nastąpi na podstawie faktury, przelewem na wskazany rachunek 

bankowy w termin 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury 

VAT Kupującemu. 

8) Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

9) Koordynatorem z ramienia PWiK Sp. z o.o. będzie: p. …………………… – 

…………………….. (tel. …………………………..). 

10) Przedstawicielem Sprzedającego będzie: p. .............................., tel. 

..................... 

11) Kupujący przekaże Sprzedającemu niezwłocznie po zawarciu umowy wykaz 
samochodów wraz z imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do ich 
prowadzenia. W przypadku zmian ilościowych posiadanych samochodów 
Kupujący niezwłocznie przekaże Sprzedającemu aktualny wykaz, o którym 
mowa powyżej.   

§4 
1) Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania zawarte w: 

a) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09.10.2015r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680) oraz 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 660, 1527, z 2020r. poz. 284),   

b) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych( Dz. U. 2015 poz. 1680) . 

2) W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania 

umowy, Sprzedający dostosuje jakość paliwa do nowych norm. 

3) Stacja paliw Sprzedającego musi spełniać wymogi przewidziane przepisami dla 

stacji paliw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 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 (Dz. U. z 2014r., poz. 1853 tj.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. 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.  
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§5 

1) Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania 

Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN 

EN 9001:2015, PN – ISO 45001:2018 oraz PN N 18001:2018-2 i zobowiązuje 

się do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP 

oraz potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania obowiązującą w PWiK Sp. z o.o. 

2) W przypadku wystąpienia tzw. Siły Wyższej (przez Siłę Wyższą rozumiemy 

zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Sprzedającego, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie 

można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności). 

Sprzedający ma obowiązek natychmiast powiadomić Kupującego o zaistniałym 

zdarzeniu oraz zapewnić ciągłość dostaw od innego Sprzedającego na terenie 

miasta Kalisza, poprzez pobranie paliwa z najbliższej stacji paliw,  

a ewentualne różnice kosztów zakupu zostaną pokryte przez Sprzedającego 

3) Brak jakichkolwiek działań w przypadku wystąpienia Siły Wyższej może być 
powodem do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego. 

§ 6 
1) W razie stwierdzenia złej jakości zakupionych paliw płynnych Kupujący może 

żądać od Sprzedającego niezwłocznego dostarczenia aktualnego świadectwa 

jakości tych paliw. 

2) Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu 

wadliwego na wolny od wad, na koszt Sprzedającego, w terminie 7 dni, licząc 

od daty uznania reklamacji przez Sprzedającego. 

3) Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  

w urządzeniach i pojazdach Kupującego, wynikające ze sprzedaży wadliwego 

produktu, o którym mowa w § 1.  

4) Wszelkie szkody, o których mowa powyżej Sprzedający naprawi na własny 

koszt. Kupujący obowiązany jest pisemnie poinformować Sprzedającego  

o reklamacji, dostarczając szczegółowy opis szkody. Pisemny opis szkody 

może zostać dostarczony Sprzedającemu drogą elektroniczną na wskazany 

adres mailowy:………………...., w terminie 3 dni od dnia jej zidentyfikowania.   

5) Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedający przystąpi do usunięcia 

szkody na swój koszt i ryzyko w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia 

przez Kupującego (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). 

6) W przypadku nieusunięcia przez Sprzedającego szkody, w terminie 3 dni od 
dnia jej zgłoszenia, lub w przypadku braku reakcji ze strony Sprzedającego na 
zgłoszenie szkody, Kupujący po ponownym jednokrotnym wezwaniu 
Sprzedającego do jej usunięcia, może zlecić usunięcie szkody osobie lub 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Sprzedającego. Sprzedający,  
w terminie 7 dni od daty otrzymania od Kupującego wezwania do zapłaty, 
zapłaci Kupującemu wszelkie poniesione przez Kupującego koszty związane  
z naprawą / usunięciem szkody.  
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§7 
 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania: 

1) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w kwocie 100,00 zł. za 

każdorazową, wynikającą z przyczyn po stronie Sprzedającego niemożność 

zakupu paliwa na wskazanej w umowie stacji paliw, o której mowa w §2 pkt 1. 

2) Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupującemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w jej  niewykonanej części,  

z pisemnym powiadomieniem Sprzedającego, gdy wystąpi chociażby jedna  

z następujących okoliczności: 

a) jakość paliw jest niezgodna z aktualnie obowiązującymi normami, co 

zostanie potwierdzone badaniem,  

b) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub 

uchwalono likwidację przedsiębiorstwa Sprzedającego – również w razie 

likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,  

c) wszczęto wobec Sprzedającego postępowania egzekucyjne lub nastąpiło 

zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli.   

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 21 dni od wystąpienia 

zdarzenia, które uzasadnia to odstąpienia.  

§8 
1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 

stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej 

zmiany z wyłączeniem zapisu w §3 pkt 3 umowy. 

2) Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej 

nowych postanowień niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Sprzedającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

§9 
1) Kupujący, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, 

może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§10 
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§12 
Klauzula informacyjna RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 

Kalisz. 

1.1  Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:  

˗ listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,  

˗ telefonicznie: 62 760 80 00; 

˗ drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl 

1.2  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie z 

Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego; 

1.3 Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania 

zamówienia.  

1.4 Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na 

czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu 

tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat). 

1.5 Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania 

Zamówień.  

1.6 W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. Posiada Pani/Pan: 
˗ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
˗ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 
˗ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

˗ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 
˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl
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RODO; 
˗ na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, 

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą 
przekazywane do państw trzecich. 

§ 13 
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy,  
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega 
udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.  

§14 

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2022 r.  

§15 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego. 
 

§ 16 
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. z 

późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ 

władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą 

mieszkańców powyżej 5000. 

§17 
Integralną częścią umowy jest:  

1) Oferta Sprzedającego; 

2) Zapytanie ofertowe (pismo przewodnie); 

3) Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu przez Niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO; 

4) KRS. 

 

 
 
 
 
………………………………………                              …………………………………… 

KUPUJĄCY      SPRZEDAJĄCY 
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Oświadczenie 

Sprzedającego o wypełnieniu przez Niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

 

 

 

 

Na potrzeby niniejszej umowy  ……………………….zawartej dnia ……Oświadczam, 

że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub w sposób pośredni 

pozyskałem w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.  

 
 
 
 
………………………………………                              …………………………………… 

KUPUJĄCY      SPRZEDAJĄCY 
 


