
Załącznik nr 5 do SWZ 

 
WZÓR UMOWY 

 
 
Umowa zawarta w dniu ……………………………………… w Mławie pomiędzy Powiatem 
Mławskim w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana 
Roweckiego „Grota” 10 reprezentowanym przez: 
 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
 
a …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zawarto umowę następującej treści:  
 
 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy. 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, polegające na 

bieżącej dostawie benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego dla potrzeb 
środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie zgodnie z ofertą. 

2. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowa sprzedaż materiałów pędnych i olejów 
silnikowych w ilości: 

 Benzyna bezołowiowa Pb-95 – 5.000,00 litrów 
 Olej napędowy ON – 75.000,00 litrów 

 



3. Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie paliwa 
do zbiorników paliwa samochodów i sprzętu, na stacjach benzynowych Wykonawcy, 
który złoży najkorzystniejszą ofertę. 
 
4. Wykonawca zapewni: 

a. możliwość tankowania paliwa w godz. od 6:00  do 22:00  w miarę potrzeb 
Zamawiającego; 

b. możliwość tankowania paliwa do kanistrów dla urządzeń o małych 
pojemnościach np. piły spalinowe, kosy mechaniczne, płyta wibracyjna, piła 
do cięcia nawierzchni, 

5. Wykonawca zapewnia bezgotówkowe pobieranie paliwa z wykorzystaniem systemu 
elektronicznych kart flotowych zabezpieczonych kodem PIN, zapewnia bezgotówkowe 
przekazanie kart flotowych w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Ilość kart 
określona będzie z chwilą realizacji umowy.  
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wydania dodatkowych kart paliwowych z chwilą 
zarejestrowania nowego zakupionego samochodu lub sprzętu na potrzeby Powiatowego 
Zarządu Dróg w Mławie.  
7. Karty nowe wydawane są Zamawiającemu bezpłatnie, a w razie ich utraty lub 
kradzieży, Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Wykonawca ma zapewnić 
blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży i na stronie 
internetowej Wykonawcy. 
8. Zakup wskazanych rodzajów paliw może odbywać się sporadycznie w okresie 
wiosenno- letnim do zbiorników przenośnych. 
9. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość paliwa, wg obowiązujących norm, przy 
czym Zamawiający będzie miał prawo wglądu w orzeczenie jakości paliwa, a w 
uzasadnionych przypadkach będzie miał prawo żądać od Wykonawcy skierowania 
próbki paliwa do kontrolnych badań laboratoryjnych; 
10. Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w okresach 
rozliczeniowych - z 21 dniowym terminem płatności, na podstawie zbiorczych faktur 
wraz z bilingiem za pobrane paliwo (faktura będzie wystawiana za pełny okres 
rozliczeniowy i będzie obejmować należność z tytułu sprzedaży produktów  dokonanych 
w tym okresie).  
Do każdej faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć wykaz zawierający       
następujące informacje: 

 miejsce i  data przeprowadzenia poszczególnych transakcji, 
 rodzaj, ilość i cenę pobranego paliwa,           
 numer rejestracyjny pojazdu, 
 podpis odbierającego 

11. Do paliw stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki  z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (tj. Dz. U. 2015, poz. 1680). 
12. Jakość oferowanych paliw powinna odpowiadać wymaganiom jakościowym dla 
paliw ciekłych: benzyn silnikowych (bezołowiowych) i oleju napędowego, określonych 
w aktualnym rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, parametry techniczne i chemiczne dostarczanego paliwa nie mogą być gorsze niż 
określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia. Zgodnie z 



obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą, a 
rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia. 
13. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania na stacjach paliw w odległości 
nie większej niż 5,00 km od siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ul. Stefana 
Roweckiego „Grota” 10. 
14. Zakup paliw przez Zamawiającego realizowany będzie sukcesywnie w ciągu  
12 miesięcy w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z 
korzystania z pojazdów, indywidualnie dla każdego samochodu. 
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania ilościowej zmiany w przedmiocie 
zamówienia. Ilość asortymentu należy traktować jako szacunkową. Wykonawcy z tytułu 
zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia nie przysługują żadne roszczenia. 
Rzeczywista ilość dostarczonego paliwa wynikać będzie z bieżących potrzeb 
Zamawiającego, a wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy wartości oferty. 

 
§ 2. 

Czas trwania umowy 
 

1. Wykonawca zapewnia możliwość tankowania na …………........................ w godz. 6-22. 
2. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, lub do 

wykorzystania kwoty umowy brutto, w zależności co nastąpi pierwsze.  

 

§3. 
Wynagrodzenie i sposób zapłaty 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia 

wynagrodzenie wynikające z ilości i rodzaju nabytych paliw z uwzględnieniem 
upustów udzielanych od ceny jednostkowej brutto paliwa zaoferowanych przez 
Wykonawcę. Jednakże łączna kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty 
…………………………………………………………………………...…………...………………… zł brutto. 

2. Wykonawca udziela stałego upustu: 
 do litra oleju napędowego w wysokości: ……….……...% od ceny na dystrybutorze w 

dniu zakupu,   
 do litra benzyny bezołowiowej: ………………….% od ceny na dystrybutorze w dniu 

zakupu paliwa      
3. Upust uwzględniany będzie w każdej fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy 

dla Zamawiającego w wysokości wynikającej ze złożonej oferty przez cały czas 
trwania umowy. 

4. Rozliczenie zakupów dokonanych w ramach umowy będzie realizowane na 
podstawie wystawionej faktury według zestawień tankowania, załączonych do 
faktury. 

5. Do każdej faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć wykaz zawierający       
następujące informacje: 

 miejsce i  data przeprowadzenia poszczególnych transakcji, 
 rodzaj, ilość i cenę pobranego paliwa,           
 numer rejestracyjny pojazdu, 



 podpis odbierającego 
 6. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa 

określającego wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca 
będzie uprawniony przy wystawianiu faktury  do naliczenia wynagrodzenia brutto z 
zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie 
wystawienia faktury 

 7. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla 
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
prowadzony jest rachunek VAT 

9. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od jej dostarczenia zamawiającemu. 

10. Faktury należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Powiat Mławski, ul. 
Władysława Stanisława Reymonta 6; 06 – 500 Mława NIP: 569-176-00-40. 
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10, 06 – 
500 Mława.  

11. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji 
finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych 
płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

12. Należności będą płatne na podstawie faktur w ciągu 21 dni od ich dostarczenia 
zamawiającemu, licząc od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy wskazane w 
fakturze. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z umowy na osobę trzecią. 

13. W przypadku otrzymania faktur nieprawidłowych albo niezgodnych z umową 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez 
Zamawiającego faktury korygującej.  

14. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie 
uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w §2 umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment). 

16. Zamawiający oświadcza, że w przypadku gdy Wykonawca posiada status czynnego 
podatnika podatku od towarów i usług płatność za fakturę zostanie zrealizowana z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), a zapłata 
nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście 
podatników VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa 
Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/). 

17. Jeżeli konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to 
Zamawiający wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy 
informacji na piśmie, że jego konto jest już w wykazie podatników VAT 
prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Odmowa 
przyjęcia przez bank płatności w systemie split payment bądź brak rachunku na 
białej liście podatników na dzień zlecenia przelewu uznaje się za dokonanie 
płatności w terminie ustalonym w ust. 16 umowy. 

 



§ 4. 
Zmiana umowy 

Zamawiający nie dopuszcza zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty. 

 
§ 5. 

Rozwiązanie umowy 
 

1. Zamawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia, jeśli Wykonawca nienależycie 
wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.  

2. Zamawiający rozwiąże umowę w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający odstąpi wówczas 
od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

3. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy 
zawierające podstawę rozwiązania.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 
na przyszłość, w przypadku naruszenia jakichkolwiek jej postanowień przez 
Wykonawcę, w tym w szczególności: 

a. likwidacji punktów sprzedaży, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 
b. dostarczenia, wbrew zapewnieniom, o których mowa w §1 ust. 9 niniejszej 

umowy, towaru nienależytej jakości; 
c. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o których mowa w § 

1 ust. 6 i 7 niniejszej umowy; 
d. powierzenia wykonywania niniejszej umowy jakiemukolwiek podmiotowi 

trzeciemu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zgody Zamawiającego; 

            a ponadto, w przypadku, gdy: 
e. zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, jego upadłość lub zajęcia jego 

majątku w postępowaniu egzekucyjnym, 
w terminie 30 dni od pozyskania wiedzy o zaistnieniu, którejkolwiek ze wskazanych 
powyżej przyczyn. 

 
§ 6. 

Kary umowne 
 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za: 
a) za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność   

w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy, 
b) w przypadku niedotrzymania terminu reklamacji Zamawiający naliczać będzie 

karę 0,5 % wartości zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 5 zł, za każdy 
dzień zwłoki 

1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone 
są do dnia rozwiązania umowy.  

2. Zamawiający może naliczyć kary umowne tak za zwłokę, jak i za odstąpienie od 
umowy, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 30% 
wartości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 



zamówienia. Poziom kar umownych dotyczy całego okresu realizacji zamówienia jak i 
kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcy), w których wystąpiły okoliczności 
będące podstawą do naliczenia kar umownych. 

3. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia 
podstaw do ich naliczenia. 

4. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody,  zastrzega sobie 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia 
umowne, w terminie do 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem 
zapłaty.  

 
§ 7. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zachowania formy pisemnej wymaga korespondencja między stronami, w 
szczególności następujące czynności prawne i faktyczne: 
a) zmiana umowy - pod rygorem nieważności, 
b) zawiadomienia, o których mowa w ust. 3, 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizowanej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz  Prawa zamówień publicznych. 

4. Wykonawca nie może przenieść w jakikolwiek sposób praw do niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

5. Integralnymi  składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  
a) oferta, 
b) SWZ 
c) Formularz oferty 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla  
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 
 
 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                          WYKONAWCA: 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA WYMAGANEGO OD WYKONAWCY W ZAKRESIE 
WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  

W ART. 13 LUB ART. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia.............  
 

UWAGA!  Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 



 


