
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

PROJEKT UMOWY NR DZP/07/2020 

 

Umowa zawarta w dniu ………….pomiędzy: 
 
Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 37 (66-200 Świebodzin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032476, legitymującą się 

numerem NIP: 9270009205 oraz REGON: 970327589, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 25 

113 900,00 złotych, 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Pana Dariusza Gustę 

 zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 
 
Nazwa i adres przedsiębiorstwa 
NIP: ____________ 
Regon: __________________ 

KRS: _________________________ 

Reprezentowanym przez: ________________ - ___________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa na okres od …… do……… o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem zmówienia jest sprzedaż paliwa w roku 2020-2021. Ustala się zapotrzebowanie na 
następujące paliwa: 
 

Lp. Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka 
Ilość do 

zakupienia 

1. Olej napędowy 23121100-2 Litr 42 000 

2. Etylina 95 23111200-0 Litr 4 500 

 
§ 2 

Warunki i terminy dostawy 

 

1. Zamawiający będzie się zaopatrywał w paliwo sukcesywnie w miarę zapotrzebowania. 
2. Miejscem zaopatrzenia w paliwo będzie……………………………………………………. 
3. Odpowiedzialnym przedstawicielem Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie 

zaopatrzenia będzie………………... 
4. Zamawiający dostarczy do stacji paliw wykaz pojazdów i numerów rejestracyjnych upoważnionych 

do tankowania paliwa. 
5. Osoba tankująca pojazd zobowiązana jest posiadać imienną kartę czipową wydaną przez 

Wykonawcę.  

6. Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru 
transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. 



dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie 
wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość 
danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

 
1. Wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie faktycznie wydanej ilości paliwa i cenę 

jednostkową obowiązującej ceny hurtowej paliwa zamieszczonej na stronie www.orlen.pl 
w zakładce „hurtowa cena paliw” dla olej napędowy Ekodiesel i benzyna bezołowiowa Eurosuper 
95 w dniu zakupu oraz doliczony procent marży podany przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym, w oparciu o ceny jednostkowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Strony ustalają następujące wynagrodzenie wstępne zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą 
załącznik do tej umowy), wynoszące: 

• ……………………………………………………… (brutto) 

• słownie: ………………………………………… (brutto) 

• w tym podatek VAT: …………………………………… 

• słownie:………………………………………………..……. 
 

3. Wynagrodzenie wstępne zostało obliczone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik 
do niniejszej umowy. 

4. Do ceny Sprzedawca naliczy podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących stawek, który 
będzie naliczany bezpośrednio w fakturze. 

 
§ 4 

Rozliczenie płatności 

 

1. Rozliczenie nastąpi w okresach miesięcznych wg faktycznie pobranego ilościowo paliwa. 
Zamawiający dopuszcza również rozliczenia w okresach: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego 
i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego wg faktycznie pobranego ilościowo paliwa. 

2. Faktury będą wystawiane na koniec okresu rozliczeniowego z dołączonym zbiorczym zestawieniem 
transakcji. 

3. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć faktury do siedziby Zamawiającego (ul. Młyńska 37,  
pokój nr 109 - sekretariat), chyba że zostaną odebrane przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego w punkcie odbioru paliwa. Zamawiający dopuszcza możliwość wysłania faktury 
listem poleconym na adres wskazany przez Odbiorcę . 

4.  Należności będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. Termin 
płatności 21 dni od daty otrzymania faktury (data wpływu). 

5. W przypadku mniejszego zapotrzebowania w okresie 2020-2021 na paliwo Wykonawca nie będzie 
wnosił roszczeń z tytułu mniejszego wynagrodzenia. 

6. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 
927 00 09 205. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP…………………. 

7.  Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy. 
 

§ 5 

Gwarancja 

 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, 
obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna 
jest forma elektroniczna, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie 
reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy 
termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku 
gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od 



Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia 
uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do 
naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi 
rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez 
Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania 
reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej. 
 

§ 6 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W tym wypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne: 

• w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

• w wysokości 10% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 
(z wyłączeniem zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, przyjęcia paliwa na stację 
paliw). 

3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne.  

4. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 
umownych. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 
poniesionej szkody. 

6. Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do 
ich zapłaty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury należnej Wykonawcy. 
 

§ 7 

Informacja o sposobie komunikowania się stron 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 
umową między stronami będą sporządzane na piśmie i podpisane przez stronę zawiadamiającą. 
Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, drogą elektroniczną, doręczane osobiście, 
przesyłane kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy, numery faksów podane przez strony. Każda ze stron 
zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie siedziby, adresu e-mail  lub 
numeru faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie siedziby, adresu e-mail lub numeru faksu, 
zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby, adres e-mail numer faksu, strony uznają 
za doręczone. 

3. Powiadomienie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie 
i zostanie doręczone adresatowi. 

4. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 
umową za pomocą faksu lub drogą elektroniczną muszą zostać niezwłocznie potwierdzone 
pisemnie. 

§ 8 

Cesja wierzytelności 

 



Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

 

 

§ 9 

Sprawy sporne 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 
 

Załącznik: 
a) Oferta Wykonawcy z dnia………………2020 r. 
 

 


