
Projekt umowy  
Nie wypełniać 

 
Umowa Nr ……. / NR / 2022 

została zawarta w dniu ………………………… pomiędzy: 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku,  
ul. Pionierów 2, 84300 Lębork, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk  Północ  
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym  Rejestrze 
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000092716, REGON 770548026, NIP 8410005188, 
wysokość kapitału zakładowego 20.635.800,00 zł, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
reprezentowaną przez 
Piotra Boniaszczuk – Dyrektor, 
a  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: 
……………………………………… 
 
 
 
 
 

§ 1 
 
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 
………………… r., przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania 
zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do 
których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r.  Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 2 
 
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie  

pn.: „Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny”, zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. WYKONAWCA zaopatruje ZAMAWIAJĄCEGO całodobowo, 7 dni w tygodniu,  

w następujące paliwa: 
1) olej napędowy  nie więcej niż 35.000 litrów; 
2) benzyna bezołowiowa 95 Pb – nie więcej niż 15.000 litrów. 

3. Dostawy będą realizowane na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów o numerach 
rejestracyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz tankowań do 
kanistrów. 

4. Tankowanie paliw odbywać się będzie na stacji paliw zlokalizowanej przy ul…………………. 
w Lęborku, w której to WYKONAWCA prowadzi sprzedaż paliw. 

5. W przypadku, gdy tankowanie paliw nie będzie możliwe na stacji paliw, o której mowa w ust. 4 
niniejszego paragrafu, WYKONAWCA zobowiązany jest do wskazania innej stacji paliw 
zlokalizowanej na terenie miasta Lęborka. 

6. Zaopatrywanie ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ w paliwa może ulec zmianie,  
w przypadku zamiany przepisów polegających, w szczególności na wprowadzeniu zakazu pracy 
stacji paliwowej całodobowo, 7 dni w tygodniu. 

 



§ 3 
 
1. Termin obowiązywania umowy: 

1) rozpoczęcie  – ……………2022 r.; 
2) zakończenie – ……………2024 r.  

2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienie lub przesunięcie terminu, 
które będą konsekwencją działań innych niż działania ZAMAWIAJĄCEGO, z wyłączeniem 
okoliczności wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej. 

3. Termin zakończenia umowy może być zmieniony, na pisemny wniosek WYKONAWCY, który 
zawiera opis zdarzenia lub okoliczności stanowiącej podstawę do żądania takiej zmiany, ze 
względu na zaistnienie zdarzenia o charakterze siły wyższej (przez pojęcie którego Strony 
rozumieją: stan wojenny, stan wyjątkowy stan klęski żywiołowej, strajk generalny i pandemię), 
o okres trwania przyczyny. 

 
§ 4 

 
WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania dostaw realizowanych w ramach niniejszej 
umowy osobie trzeciej (Podwykonawcy), w zakresie określonym w zamówieniu. 
 

§ 5 
 
1. WYKONAWCA będzie zobowiązany do bezpłatnego wydania ZAMAWIAJĄCEMU 

elektronicznych kart paliwowych wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów, o których 
mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz kanistry, umożliwiających bezgotówkowe 
tankowanie paliw. 

2. Elektroniczna karta paliwowa powinna zawierać, w szczególności: 
1) nazwę ZAMAWIAJĄCEGO; 
2) nr rejestracyjny pojazdu albo tankowanie do kanistra; 
3) nr karty. 

3. WYKONAWCA ma obowiązek: 
1) każdorazowo potwierdzić w karcie drogowej pojazdu lub raporcie dziennym sprzętu ilość 

pobranego paliwa albo potwierdzić ilość pobranego paliwa za pomocą dokumentu 
generowanego w systemie bezgotówkowym, na podstawie elektronicznej karty paliwowej; 

2) każdorazowo potwierdzić w karcie drogowej pojazdu lub raporcie dziennym sprzętu 
aktualną cenę brutto za 1 litr pobranego paliwa albo potwierdzić aktualną cenę brutto za  
1 litr pobranego paliwa, za pomocą dokumentu generowanego w systemie bezgotówkowym, 
na podstawie elektronicznej karty paliwowej. 

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do współdziałania z WYKONAWCĄ przez okres realizacji 
niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego jej wykonania. 

5. Prawa i obowiązki Stron niniejszej umowy nie mogą być zbywane ani przenoszone na osoby 
trzecie bez zgody drugiej ze Stron wyrażonej na piśmie. 

 
§ 6 

 
1. Do stałych kontaktów w zakresie wykonania niniejszej umowy wyznacza się: 

1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO –  Krzysztof Stupnicki, tel. (59) 863 47 86,  
email: krzysztof.stupnicki@wodociagi.lebork.pl; 

2) ze strony WYKONAWCY –   ……………………….……., tel. ……………..………, 
email: ………………………………………………….. 



2. Strony kontaktują się drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji lub 
informacji. 

 
§ 7 

 
1. Za wykonanie zamówienia ustala się orientacyjne wynagrodzenie ryczałtowe netto ………. zł 

(słownie: ………………….) + podatek VAT, zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Cenę brutto za 1 litr paliwa ustala się następująco: 

1) oleju napędowego ON – cena jednostkowa brutto oleju napędowego w dniu sprzedaży na 
stacji paliw, pomniejszona o ……………..% rabatu; 

2) benzyny bezołowiowej 95 Pb – cena jednostkowa brutto benzyny bezołowiowej w dniu 
sprzedaży na stacji paliw, pomniejszona o …………..% rabatu. 

3. Rozliczenie za pobrane paliwa następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego, na podstawie zbiorczego wykazu tankowania paliwa przez pojazdy oraz 
tankowań do kanistrów ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień 
danego okresu rozliczeniowego. 

4. Zbiorcza faktura powinna zawierać, w szczególności: 
1) nr rejestracyjny pojazdu albo tankowanie do kanistra; 
2) miejsce tankowania; 
3) ilość pobranego paliwa; 
4) cenę jednostkową paliwa przed rabatem i po rabacie; 
5) całkowitą ilość pobranego paliwa do danego pojazdu oraz kanistrów; 
6) sumę do zapłaty.  

5. Strony postanawiają, iż faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy, zawierająca 
błędy w zakresie danych określonych w umowie lub niezawierająca danych określonych umową, 
jak również faktura zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej 
przepisami prawa lub niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa może 
zostać zwrócona WYKONAWCY bez księgowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. Strony zgodnie 
postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO, dniem otrzymania 
faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO jest dzień otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury 
wystawionej prawidłowo. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również poprzez 
wystawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez 
ZAMAWIAJĄCEGO jest dzień otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo 
wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie wystawioną (korygowaną). 

6. W przypadkach przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY nie będzie 
zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od 
WYKONAWCY prawidłowo wystawionej faktury, a WYKONAWCA nie będzie miał prawa 
naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie umowy regulowane będzie przelewem z konta 
ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, w terminie do  
30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub w terminie 
określonym na fakturze, lecz nie krótszym niż do 30 (trzydziestu) dni. 

8. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

9. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
 
 
 



§ 8 
 
1. WYKONAWCA oświadcza, iż dostarczane paliwa są wolne od wad fizycznych i od wad 

prawnych. 
2. WYKONAWCA gwarantuje, iż paliwa odpowiadają normom polskim przenoszącym 

europejskie normy zharmonizowane. 
3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać okazania atestów na dostarczane paliwo, a WYKONAWCA 

ma obowiązek te dokumenty okazać. 
 

§ 9 
 
1. WYKONAWCA jest uprawniony do żądania zmiany umowy w sytuacji wystąpienia siły 

wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
2. Zmiana umowy dokonywana jest na pisemny wniosek WYKONAWCY, który zawiera opis 

zdarzenia lub okoliczności stanowiącej podstawę do żądania takiej zmiany. 
3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 10 
 
1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia uzyskania przez niego wiedzy, o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 
1) WYKONAWCA nie przystępuje do wykonania umowy z przyczyn zawinionych; 
2) WYKONAWCA z przyczyn zawinionych nie będzie wykonywał umowy lub będzie 

wykonywał ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjęcia 
wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 
technicznie terminie nie zadośćuczyni żądaniu ZAMAWIAJĄCEGO; 

3) stwierdzi naruszenie przez WYKONAWCĘ postanowień § 8 niniejszej umowy, bez 
konieczności uprzedniego wezwania WYKONAWCY do ich usunięcia. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty za dostarczone paliwa zgodnych z umową, do 
dnia odstąpienia od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku zapłaty kar umownych. 
 

§ 11 
 
Umowę każda ze Stron, może wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
w przypadku likwidacji lub czasowego zamknięcia stacji paliwowej. 
 

§ 12 
 
1. Jeżeli od umowy odstąpi WYKONAWCA, wówczas zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę 

umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy. 
2. Jeżeli od umowy odstąpi ZAMAWIAJĄCY z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, 

wówczas WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości  
20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7, ust.1 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli WYKONAWCA dopuści do wykonywania umowy Podwykonawcę, wówczas 
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy. 



4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli kary umowne nie 
wyrównują poniesionych szkód. 

 
§ 13 

 
Spory pomiędzy Stronami, mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  
 

§ 14 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740   
z późn. zm.). 
 

§ 15 
 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY,  
3 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


