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Załącznik nr 4/2 do SWZ 

 

PROJEKT UMOWY 

NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O. O. – Zadanie 2 

 
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. z siedzibą 

w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671235, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-

031-40-29, REGON 366919930, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 29 417 332,00 zł, 

 reprezentowaną przez: 

 Prezesa Zarządu- Marka Steca 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

Wykonawcą:   

 

 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust.1 pkt 1 o wartości zamówienia 

przekraczającej progi unijne z ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z poź.zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego paliw płynnych, to jest: 

oleju napędowego (do samochodów osobowych), etyliny (benzyny bezołowiowej Pb95) i 

skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) w formie bezgotówkowych tankowań na stacji lub 

stacjach paliw Wykonawcy.  

2. Objęty niniejszym zamówieniem zakup paliw płynnych będzie realizowany w drodze 

indywidualnych zakupów, przeprowadzanych przez kierowców poszczególnych 

samochodów służbowych (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników) na stacjach 

wskazanych przez Wykonawcę. 

3. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) oraz Rozporządzeniu Ministra 



2 

 

Energii z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego 

(LPG) (Dz.U. 2016 poz. 540).  

4. Wykonawca musi posiadać stacje (stację) paliw spełniające(ą) 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 (Dz. U. 2014 poz. 1853). Stacje 

Wykonawcy muszą być czynne od poniedziałku do niedzieli 24 godz/dobę i znajdować się 

w odległości max. 10 km od siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca winien jest dysponować możliwością bezgotówkowego rozliczania 

pobieranego paliwa prócz wskazanej w formularzu ofertowym stacji także na jednej 

ogólnodostępnej stacji w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego przy 

zastosowaniu kart paliwowych, przy częstotliwości wystawiania faktur nie częściej niż raz 

w miesiącu.  

6. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań 

dot. jakości paliwa zgodnie z w/w Rozporządzeniami. W sytuacji zaistnienia po stronie 

Zamawiającego uzasadnionego podejrzenia, iż zakupione paliwo nie spełnia wymagań 

jakościowych zgodnych z w/w Rozporządzeniami, Zamawiający zleci wykonanie badań w 

laboratorium. W sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z 

wymaganiami jakościowymi dla paliw ciekłych, Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami badań, a także naliczy karę umowną, a także może odstąpić od umowy i 

dochodzić od Wykonawcy zapłaty wszelkich kosztów powstałych w związku z 

niezgodnością paliwa z normami jakościowymi (w tym koszty nabywania paliwa w 

wyższej cenie) oraz koszty związane z naprawą pojazdów powstałą w wyniku 

nieprawidłowej jakości paliwa. 

 

§ 3 

1. Szacunkowe zużycie paliw w okresie 12 miesięcy: 

a) Olej napędowy – 5 975,91 litrów, 

b) Etylina – 8 447,12 litrów, 

c) Skroplony gaz ropopochodny (LPG) – 9 845,91 litrów. 

2. Wskazane zużycie paliw jest 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 
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Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej (maksymalnie 

50%) 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 netto wynosi ………………………………………….. 

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

Maksymalna wartość umowy brutto wynosi ………………………………………….. 

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

 

 

§ 4 

1. Wykaz pojazdów służbowych oraz sprzętów użytkowanych przez Wykonawcę oraz osób 

uprawnionych do tankowania paliwa zawarty jest w załączniku numer 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania modyfikacji w wykazie pojazdów 

służbowych, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  

3. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie w zależności od zapotrzebowania po stronie 

Zamawiającego od poniedziałku do niedzieli w ciągu całej doby. 

4. Wykaz stacji, w których odbywać się będzie tankowanie zawarty jest w załączniku numer 

2 do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy paliwa z upustem przedstawionym w ofercie złożonej w postępowaniu 

a) olej napędowy  za 1 litr -  ………….. upustu od ceny dnia netto na stacji w dniu 

dokonania zakupu 

b) etylina  za 1 litr -  …………… upustu od ceny dnia netto na stacji w dniu 

dokonania zakupu 

c) gaz za 1 litr -  ………………….. upustu od ceny dnia netto na stacji w dniu 

dokonania zakupu. 

2.  Upust pozostaje niezmienny przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapewnia bezgotówkowe rozliczenie transakcji tankowania pojazdów 

sprzętów i urządzeń Zamawiającego za pomocą wykazu pobranego paliwa, które to 
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potwierdzenie następować będzie na każdy pojazd dowodem wydania, z podaniem 

odpowiadającego pojazdowi numeru karty paliwowej. Dowód wydania będzie 

wystawiony w 1 egzemplarzu dla Zamawiającego. Każda transakcja bezgotówkowa 

zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, 

miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów. Użytkownik karty paliwowej, 

sprawdzi prawidłowość danych w dowodzie wydania i otrzyma jego egzemplarz. 

2. Zamawiający otrzymuje karty paliwowe od Wykonawcy bez dodatkowego 

wynagrodzenia w przypadku: 

Pierwszego, jednorazowego wydania karty związanego z rozpoczęciem obowiązywania 

umowy – 20 kart na pojazdy i sprzęty wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

oraz 5 kart na okaziciela, w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo 

wypełnionego wniosku o wydanie karty paliwowej do Wykonawcy. Wydanie tych kart 

będzie bezpłatne (najpóźniej w 15 dniu roboczym Zamawiający otrzymuje karty). 

3. W przypadku zagubienia, kradzieży lub innego utracenia karty paliwowej przez 

Zamawiającego, Wykonawca wystawia nową kartę, w terminie do 15 dni roboczych od 

daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (najpóźniej w 15 dniu 

roboczym Zamawiający otrzymuje karty).  Wykonawca może pobrać opłatę za 

wystawienia takiej karty nie większą, niż 15,00 zł netto za 1 kartę. Zamawiający 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o fakcie zagubienia, kradzieży 

lub innego utracenia karty paliwowej, korzystając z całodobowego telefonu alarmowego 

nr …………….. 

4. W przypadku zakupienia przez Zamawiającego nowego pojazdu, sprzętu, lub urządzenia  

Wykonawca wystawia bezpłatnie kolejną kartę, w terminie do 15 dni roboczych od daty 

wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy (najpóźniej w 15 dniu 

roboczym Zamawiający otrzymuje karty). W przypadku wycofania pojazdu z ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do dezaktywacji karty paliwowej. 

5. Na karcie paliwowej znajdą się co najmniej następujące dane imię i nazwisko kierowcy 

lub numer rejestracyjny pojazdu (inne dane identyfikujące sprzęt), 

6. Rozliczanie transakcji następować będzie 2 razy w miesiącu, od 1 do 15 dnia każdego 

miesiąca oraz od 16 dnia do ostatniego dnia każdego miesiąca, fakturami VAT z 

załączonym wykazem faktycznie dokonanych transakcji. Wykonawca po zakończeniu 

okresu rozliczeniowego wystawi fakturę. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień 

danego okresu rozliczeniowego. 
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7. Strony ustalają, że za dostawę przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie stanowiące iloczyn  faktycznie pobranego paliwa i ceny dnia* w dniu 

dokonania zakupu, po uwzględnieniu zaoferowanego upustu– zgodnie ze złożoną 

ofertą.  

8. Każda faktura VAT musi określać wysokość ceny paliwa w dniu sprzedaży (za 1 litr) oraz 

określać wysokość upustu zaproponowanego w ofercie złożonej w postępowaniu oraz 

ilość zakupionego paliwa. 

9. Załącznik do faktury (raport) zawiera ponadto: 

a) daty i dokładny czas przeprowadzenia poszczególnych transakcji, 

b) numery kart, na które pobrano paliwo (w przypadku stosowania kart paliwowych), 

c) numer/nazwę lub miejscowość stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje.  

10.   Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w 

formie przelewów w ciągu 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

11. Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług  (Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) wprowadza mechanizm 

podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur. W 

związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać w umowie dla potrzeb 

rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności 

(split payment). 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie 

każdorazowo rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowymi i ujętym w 

wykazie  podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.), prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku 

zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu 

poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie, co stanowić będzie  o należytym 

wykonaniu Umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał 

numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia  

i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.  

13. Wykonawca nie może przelać jakichkolwiek wierzytelności z tytułu umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 7 

 

1.     W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do 

naliczania kar umownych. 

1) Za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji wymienionej w załączniku do 

umowy, który wystąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – wysokości 

0,05% wartości umowy netto (kara może być naliczona tylko raz dziennie). 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10% wartości netto umowy. 

3) w sytuacji stwierdzenia przez laboratorium niezgodności paliwa z wymaganiami 

jakościowymi dla paliw ciekłych, o których mowa §2 ust. 3 Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami badań zgodnie z §2 ust. 6 , a także naliczy karę umowną w 

wysokości 10% wartości netto umowy. 

2. Wykonawca może naliczyć kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości netto umowy, 

pomniejszone o wartość zakupionego paliwa.  

3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy 

zastrzeżona kara umowna nie pokrywa wartości zaistniałej szkody.  

5.     Łączna wartość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 umowy. 

6. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za brak możliwości zatankowania 

paliwa na stacji wymienionej w załączniku do umowy 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. 

 

 

§ 8 

1. Upoważnieni przez Strony umowy przedstawiciele mogą podejmować decyzje tylko w 

zakresie objętym umową i w zgodzie z przepisami prawa. Upoważnieni przedstawiciele 



7 

 

Stron nie mogą podejmować zobowiązań wykraczających poza zakres umowny ani 

zmieniać postanowień niniejszej umowy.  

2. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia po stronie 

Wykonawcy jest ………………………………….. e-mail do realizacji przedmiotu 

zamówienia ……………….. nr tel. do realizacji przedmiotu zamówienia…………... 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia po stronie 

Zamawiającego jest………………………………….. e-mail do realizacji przedmiotu 

zamówienia ……………….. nr tel. do realizacji przedmiotu zamówienia………………. 

 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

a) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

b) w przypadku braku możliwości tankowania przez okres powyżej 2 dni z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia wynosi 30 dni. Do skuteczności 

odstąpienia od umowy konieczne jest uprzednie pisemne wezwanie Zamawiającego 

do zapłaty zaległych należności z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu 

płatności liczonego od daty odebrania wezwania. 

2.  Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.  

3.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o 

podstawie uzasadniającej prawo do odstąpienia od umowy.  

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku: 

1) Działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i zapobieżenia uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym 

pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o 

czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

2) Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 

mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które 

podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w 
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momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby 

wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia pod warunkiem wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany wysokości stawek podatku VAT. 

5. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. Ewentualne spory, które wynikną w związku z wykonywaniem zobowiązań  umownych, 

rozpatrywał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W okresie związania umową strony zobowiązują się wzajemnie informować o  zmianie 

adresu siedziby oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku niezrealizowania 

zobowiązania wskazanego wyżej, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej 

Umowie uważa się za doręczone. Zmiany te nie będą traktowane jako zmiany umowy i nie 

wymagają formy aneksu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa 

powszechnie obowiązujące. 

 

§ 11 

1. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. 

2. W przypadku wyczerpania się kwoty, o której mowa §3 w ust. 2  Strony uznają, że umowa 

ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, na który została zawarta, bez potrzeby 

składania przez Strony dodatkowych oświadczeń 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA  
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 

UMOWY: 

1. Wykaz pojazdów służbowych użytkowanych przez Zamawiającego oraz osób 

uprawnionych do tankowania paliwa 

2. Wykaz stacji paliw Wykonawcy 

3. Formularz ofertowy Wykonawcy 

4. SWZ 

 


