
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
WP.272.002.001.2022.JS  

 

Projekt umowy nr …../2022 

 

zawarta w dniu……………………... we Wrocławiu 

pomiędzy:  

 

Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego we Wrocławiu  z siedzibą  

we Wrocławiu, przy ul. B. Krzywoustego28 , REGON 932721175, NIP 897-16-67-142 

reprezentowanym przez: 

 

Dariusza Przybytniowskiego - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 

Drogowego 

Kamilę Palińską - Główną Księgową  

zwanymi dalej Zamawiającym, 

 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego – znak sprawy …………………………….. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa (tankowanie) paliw płynnych w systemie sprzedaży 

bezgotówkowej do pojazdów służbowych Zamawiającego(dalej przedmiot umowy). 

Szacunkowa ilość paliw, jaką Zamawiający zakupi w okresie trwania umowy wynosi: 

 benzyna bezołowiowa Pb 95- 17000 litrów, 

 olej napędowy –67000 litrów, 

 płyn AdBlue – 1400. litrów. 

2. Dostawy – tankowania paliw będą realizowane w ilości zależnej od potrzeb 

Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy na terytorium Polski. 

3. Wykaz stacji paliw Wykonawcy obsługujących Zamawiającego stanowi załącznik nr 1  

do niniejszej umowy. Wykaz ten zawierać musi wszystkie stacje paliw Wykonawcy na 

terytorium Polski honorujące karty paliwowe, o których mowa w § 3 pkt 3. Wykonawca 

może dodawać stacje paliw do tego wykazu bez konieczności zmiany umowy. W takiej 

sytuacji wystarczające jest zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę dokonane w 

formie dokumentowej o rozszerzeniu wykazu stacji paliw. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający w zależności od potrzeb, może 

zmniejszyć ilość zamówionego paliwa określoną szacunkowo w punkcie 1. Zmniejszenie 

ilości zamówionego paliwa nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych Wykonawcy, przy czym Zamawiający deklaruje, iż zakupi nie mniej 

niż 60 % deklarowanej ilości. 

5. Tankowanie paliwa będzie dokonywane wyłącznie przez pracowników Zamawiającego 

okazujących się elektroniczną kartą flotową, do zbiorników paliwowych samochodów 
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służbowych Zamawiającego oraz pojemników agregatów prądotwórczych. Dopuszcza się 

tankowanie paliwa ON do kanistra o pojemności 15 litrów.  

6. Wykaz pojazdów służbowych Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

 

§2 

1. Bezgotówkowa sprzedaż benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dla 

Zamawiającego dokonywana będzie wg cen sprzedaży brutto, zgodnych z cennikami 

aktualnie obowiązującymi na stacjach paliw Wykonawcy pomniejszonych o stały upust od 

1 litra paliwa w wysokości: 

a) … groszy brutto – na benzynę bezołowiową Pb95 

b) …..groszy brutto – na olej napędowy ON.      

2. Upust od ceny sprzedaży brutto 1 litra danego rodzaju paliwa będzie niezmienny przez 

cały okres trwania umowy. 

3. Bezgotówkowa sprzedaż AdBlue dokonywana będzie wg cen sprzedaży brutto, zgodnie z 

cennikiem aktualnie obowiązującymi na stacjach paliw. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że zapłata za paliwa samochodowych do pojazdów służbowych 

Zamawiającego będzie dokonywana bezgotówkowo na podstawie przypisanej 

elektronicznej karty flotowej w systemie elektronicznym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wydania elektronicznych kart flotowych, wg taryfikatora 

za karty paliwowe Wykonawcy, na każdy pojazd służbowy Zamawiającego, 

wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, oddzielnie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia elektronicznych kart flotowych w terminie 

10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. Elektroniczne karty flotowe będą 

zabezpieczone kodem dostępu PIN, zawierające dane samochodu i umożliwiające 

bezgotówkowy zakup paliwa w ilościach detalicznych. Wykaz pojazdów mogących 

tankować w systemie bezgotówkowym stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Aktywowanie kart flotowych może być zrealizowane za pośrednictwem dedykowanej 

Platformy Internetowej. 

4. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po telefonicznym zgłoszeniu przez 

Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia – nr telefonu zgłoszeń 

…………………… . Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane 

przez osoby nieuprawnione na podstawie tej karty od chwili zgłoszenia jej utraty 

lub kradzieży. 

5. W przypadku zakupu nowego samochodu lub w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty 

Wykonawca zobowiązuje się wydać bezpłatnie Zamawiającemu dodatkowe karty. 

6. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo podczas tankowania paliwa wręczyć  

kierowcy pojazdu służbowego dokument zawierający dane dotyczące miejsca i  daty 

tankowania oraz ilości i rodzaju zatankowanego paliwa. 

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu każdorazową próbę tankowania paliwa do samochodu 

innego niż ten, do którego przypisana jest karta. 

8. Maksymalna wartość umowy jest to kwota równa cenie ofertowej brutto i wynosi 

................... zł brutto (słownie złotych …………………….). Maksymalną wartość umowy 

stanowi suma wszystkich dostaw (tankowań) paliw płynnych dokonanych przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy będzie dokonywana na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur VAT, wystawianych każdorazowo po zakończeniu 
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okresu rozliczeniowego. Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy od 1 do 

ostatniego dnia każdego miesiąca i obejmuje należność z tytułu sprzedaży paliw 

dokonanej w tym okresie.  

2. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

 

 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty w formie przelewu w terminie 30 dni 

od daty prawidłowo wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze przez 

Wykonawcę. 

2. Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

3. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

§ 6  

1. W razie stwierdzenia złej, jakości zakupionego paliwa Zamawiający może żądać  

od Wykonawcy dostarczenia dowodów zachowania, jakości zatankowanego paliwa. 

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego 

paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca przeprowadzi postępowanie 

reklamacyjne. Reklamacja powinna być złożona na piśmie osobiście lub za pośrednictwem 

Poczty na stacji paliw, niezwłocznie po stwierdzeniu przez Zamawiającego zakupu paliwa 

niezgodnego z umową. Powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie 

Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na 

rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o jej uznaniu lub nieuwzględnieniu. W 

przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia 

swojego stanowiska. Jeżeli oświadczenie Wykonawcy nie zawiera uzasadnienia przyjmuje 

się, że Wykonawca nie dochował terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

2. W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie paliwa z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy z wyłączeniem: awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz 

przyjęcia paliwa na stację paliw, Zamawiający może: 

- wyznaczyć Wykonawcy w drodze informacji telefonicznej lub mailowej dodatkowy 

termin do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem prawa do kary umownej, 

liczonej zgodnie z ustaleniami opisanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

- odstąpić od umowy, gdy opóźnienie w stosunku do pierwotnego terminu dostawy 

przekroczy okres 5 – ciu dni, z zachowaniem prawa do kary umownej. Przepis § 8 ust. 8 

stosuje się niezależnie. 

3. W wypadku opóźnienia w dostawie paliwa, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 8, za każdy dzień opóźnienia.   

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP ……………… 

2. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer 

identyfikacyjny NIP 897-16-67-142  

§ 8  

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 30 miesięcy liczonych od dnia podpisania 

umowy tj. od dnia 01.01.2023 do dnia 30.06.2025, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 
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2. Strony zgodnie postanawiają, że w wypadku zrealizowania przez Zamawiającego 

maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 8 w terminie krótszym niż 30 

miesiące od dnia podpisania umowy, umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu 

rozliczeniowego, określonego w §4 umowy, w którym nastąpiło całkowite wykorzystanie 

ww. kwoty. 

3. Brak ważnych świadectw uwierzytelniania odmierzaczy paliw ciekłych stanowi dla 

Zamawiającego podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Wykonawcy.  

4. Wygaśniecie lub cofnięcie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi stanowi dla Zamawiającego podstawę do rozwiązania umowy 

ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 

kwoty, o której mowa w § 3 ust 8 umowy, w przypadku  rozwiązania umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w ust 3 lub 4.  

6. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

a) Wykonawca nie wykonuje obowiązków umownych, pomimo wezwania 

Zamawiającego dokonanego przynajmniej w formie dokumentowej,  

b) Stwierdzone zostanie, że jakość dostarczonego paliwa nie odpowiada normom i 

wymaganiom prawnym. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty, o której 

mowa w § 3 ust. 8 umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy innych niż w ust. 3 lub 4.  

8. W przypadku, gdyby szkoda Zamawiającego przerosła wysokość kary umownej, 

Zamawiający ma prawo niezależnie od kary żądać odszkodowania uzupełniającego.  

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych kosztów na 

wykonanie zamówienia – zgodnie ze sporządzonym przez strony protokołem 

inwentaryzacyjnym.  

10. Jeżeli w trakcie trwania umowy obowiązująca dla Zamawiającego cena sprzedaży jednego 

litra któregokolwiek paliwa (cena z chwili tankowania z zastosowaniem stałego upustu) 

przekroczy o 10% średnią detaliczną cenę tego paliwa obliczoną (ustaloną) dla tego dnia 

przez Polską Izbę Paliw Płynnych, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. Powyższe uprawnienie przysługuje bez względu na to, czy incydent 

jest odosobniony i bez względu na to ilu stacji paliw Wykonawcy dotyczy. 

11. Jeżeli w trakcie trwania umowy obowiązująca dla Zamawiającego cena sprzedaży 1 litra 

któregokolwiek paliwa (cena z chwili tankowania z zastosowaniem stałego upustu) 

przekroczy o 5% średnią detaliczną cenę tego paliwa obliczoną (ustaloną) dla tego dnia 

przez Polską Izbę Paliw Płynnych, Zamawiający może rozwiązać umowę z 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Powyższe uprawnienie przysługuje bez 

względu na to, czy incydent jest odosobniony i bez względu na to ilu stacji paliw 

Wykonawcy dotyczy. 

12. Rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 10 i 11 nie stanowi dla żadnej ze 

stron podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu rozwiązania umowy przed upływem 

terminu. 

 

      

§ 10 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 
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1. Oferta, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego, a także 

wszystkie załączniki do umowy wymienione w jej treści stanowią integralną część umowy. 

2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści ofert, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem drobnych zmian 

redakcyjnych nie wpływających na treść oferty. 

4. Zmiana umowy musi być zgodna z art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 

 

§ 12 

1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacja umowy będą rozpoznawane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w 

związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w tym postanowienia niniejszej Umowy 

oraz nie wykorzystywać tych informacji do celów innych niż realizacja Umowy, jak również 

nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody …… Powyższy zakaz nie obejmuje informacji, 

które Zamawiający jest zobowiązany udostępnić podmiotom trzecim lub organom publicznym 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności na wezwanie sądów, 

prokuratur lub innych uprawnionych instytucji oraz w sytuacji gdy dana informacja stanowi 

informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia z dnia 6 

września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Zobowiązanie do zachowania w 

tajemnicy informacji, wiąże w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również w okresie 

3 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub zniweczeniu skutków prawnych. 

4. W przypadku konieczności przekazania przez ………. Zamawiającemu informacji 

stanowiących w ……………….. Tajemnicę Przedsiębiorstwa, Tajemnicę Spółki ………….., 

rozumianą jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Strony zobowiązane 

są przed przekazaniem tych informacji zawrzeć oddzielną umowę określającą zasady ich 

przetwarzania i ochrony. Brak zastrzeżenia, że dana informacja stanowi Tajemnicę 

Przedsiębiorstwa oraz zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim wyłącza 

zastosowanie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). 

5. Każda ze Stron Umowy oświadcza, iż znane są jej przepisy prawa regulujące przetwarzanie 

danych osobowych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 – dalej „RODO”) 

oraz Ustawie o ochronie danych osobowych oraz zobowiązuje się do ich stosowania w związku 

z wzajemnym udostępnianiem pomiędzy Stronami danych osobowych pracowników, 

współpracowników, w tym także członków organów, prokurentów lub pełnomocników 

reprezentujących drugą Stronę w celu wykonania i rozliczenia przedmiotu niniejszej Umowy. 

6. W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy, zaistnieje konieczność 

powierzenia danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych, Strony zobowiązane są do zawarcia przed rozpoczęciem przetwarzania takich 

danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony 

oraz przetwarzania tych danych. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że niezależnie od obowiązków określonych 

w niniejszej Umowie, zobowiązane są także do przestrzegania dodatkowych wymogów 
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dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji 

poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora 

danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych 

zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub 

realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów Zamawiającego, prokurentów lub 

pełnomocników reprezentujących Zamawiającego- bez względu na podstawę prawną tej 

współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego 

w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli 

informacyjnej stanowiącej Załącznik nr …   do niniejszej umowy, przy jednoczesnym 

zachowaniu zasady rozliczalności.” 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 

dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca; 

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 

6) zawieszenia działalności firmy Wykonawcy. 

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

    

 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

  
 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – wykaz stacji paliw Wykonawcy obsługujących Zamawiającego, 

Załącznik nr 2 – wykaz pojazdów służbowych Zamawiającego 

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy  

 

 

 

 

 


