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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Umowa (projekt) 

 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku pomiędzy Włocławskim Przedsiębiorstwem 

Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, nr KRS 

0000704759 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, nr NIP 888-313-23-12, REGON 

368755325, wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………….……………………………………………………………......…… 

reprezentowanym przez: 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego, w systemie sprzedaży 

bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb Zamawiającego - WPK Sp. z o.o. we 

Włocławku, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Dostawy odbywać się będą w formie zakupu na stacjach dystrybucji paliw Wykonawcy w odległości nie 

większej niż 10 km od bazy Zamawiającego (ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek) w systemie 

bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 

3. Maksymalna, szacunkowa ilość dostawy paliwa: 124 800 litrów, w tym ilość dostawy zamówienia 

podstawowego wynosi: 96 000 litrów i ilość paliwa w ramach prawa opcji wynosi: 28 800 litrów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania maksymalnej ilości, o której mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 

odszkodowawcze. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu 

prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości 

paliwa o 30% w stosunku do ilości stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego. Wykonawca 

zobowiązuje się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich 

samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. 

6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach 

realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 

7. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą 

wymagane. Zamawiający złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego przedstawić na dostarczane paliwo odpowiednią 

dokumentację, w tym: certyfikaty, atesty, wyniki badań laboratoryjnych. 

9. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego paliwa i jest w pełni odpowiedzialny za powstałe szkody 

spowodowane dostawą wadliwego paliwa. 
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§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2020 r. lub do momentu wybrania całej ilości paliwa, o 

której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie wybrania całej ilości paliwa 

w powyższym terminie, termin ten może ulec przesunięciu maksymalnie do 6 miesięcy. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 niniejszej umowy jest wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy, na łączną kwotę: 

Cena netto: ......................................... zł 

Podatek VAT (..........%): ....................................................................... zł 

Cena brutto: .................................................. zł (słownie: ............................................................................. 

........................................................................................................................................................................) 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zatankowane paliwo wg aktualnie 

obowiązujących cen na stacji paliw, na której zatankowano paliwo, z zastosowaniem stałego upustu 

cenowego w wysokości …… zł od ceny brutto każdego litra paliwa, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, 

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Upust, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

4. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty realizacji 

zamówienia, w szczególności: koszt wydania kart flotowych, podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy i inne koszty jeżeli występują. 

5. Faktury VAT za dostawę paliwa realizowaną w formie bezgotówkowych tankowań będą wystawiane 2 

razy w miesiącu, tj. po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Strony ustalają następujące okresy 

rozliczeniowe trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności na podstawie faktury VAT, przelewem na wskazany 

rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu do 14  dni od daty jej doręczenia. 

7. Do faktury VAT za dostawę paliw realizowaną w formie bezgotówkowych tankowań należy dołączyć 

zestawienie ilości wydanego paliwa, zawierające następujące informacje (powyższe zostanie spełnione 

także w sytuacji, gdy faktura zawierała będzie wszystkie poniższe informacje): 

a) data tankowania, 

b) miejsce tankowania, 

c) numery rejestracyjne pojazdów, 

d) numery kart flotowych, na które dokonano tankowania, 

e) ilość, cenę za litr paliwa oraz wartość zatankowanego paliwa. 

8. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wynagrodzenie Wykonawcy podlega 

automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, 

obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

9. Dopuszcza się zmianę ceny paliwa (wzrost lub spadek) na skutek wzrostu lub obniżenia stawek podatku 

od towarów i usług oraz akcyzowego oraz cen ropy naftowej na rynku. Przedmiotowa zmiana nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy wykaz pojazdów uprawnionych do 

tankowania paliwa i ich numery rejestracyjne. 

2. Karty flotowe zostaną wydane Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

Jeśli karcie flotowej zostanie przypisany numer PIN, to zostanie on przekazany Zamawiającemu w 

oddzielnej, zamkniętej kopercie. 
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3. O zgubieniu, bądź kradzieży karty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę e-mailem lub 

telefonicznie. Od momentu zgłoszenia utraty karty Zamawiający nie odpowiada za sprzedaż paliwa osobie 

posiadającej utraconą kartę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zablokowania karty po otrzymaniu zawiadomienia o 

zgubieniu lub kradzieży karty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, ale nie później niż w ciągu do 10 dni roboczych 

nieodpłatnego wydania duplikatu kart utraconych oraz/lub do wymiany kart zniszczonych na pisemny 

wniosek Zamawiającego. 

6. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 10 dni roboczych 

dodatkowo wyda elektroniczne karty flotowe dla nowo zakupionych samochodów. Opłata za dodatkowe 

karty wniesiona będzie przez Zamawiającego według cen wynikających z regulaminu, o którym mowa w 

ust. 8 niniejszego paragrafu. 

7. W sytuacji źle funkcjonującej karty z winy Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do otrzymania 

nowej karty bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. 

8. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy regulaminu Wykonawcy w postaci ogólnych 

warunków sprzedaży i używania kart paliwowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w 

regulamin w dniu zawarcia umowy. Regulamin stanowić będzie Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

9. Zamówienia, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, mogą zostać złożone także przez 

Zamawiającego poprzez dedykowany portal, w przypadku, gdy Wykonawca udostępnia Zamawiającemu 

dostęp do zarządzania kartami na portalu w dniu zawarcia umowy. 

§ 5 

1. W przypadku domniemania przez Zamawiającego niewłaściwych parametrów jakościowych zakupionego 

paliwa tj. niezgodnych z wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 

1680), Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji bezpośrednio do Wykonawcy 

bądź też na jego stacji paliw, na podstawie której przeprowadzone zostaną dodatkowe badania materiału 

pędnego. Po pozytywnie rozpatrzonym postępowaniu reklamacyjnym, Wykonawca poniesie pełną 

odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostarczenia paliwa o złej jakości, co wiązało się będzie 

ze zwrotem kosztów poniesionych przez Zamawiającego szkód. 

2. W przypadku potwierdzenia się zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości paliwa, po uprzednim 

przedłożeniu przez Zamawiającego dokumentów, tj. rachunków/faktur dotyczących udokumentowania 

poniesionych ww. kosztów, Wykonawca dokona zwrotu kosztów za paliwo i naprawy, które poniósł 

Zamawiający. Strony uzgodnią sposób rozliczenia (np. nota obciążeniowa, tankowanie i rozliczenie w 

kolejnym okresie obowiązywania umowy). Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania 

próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymian, jeżeli zastosowanie paliwa 

niespełniającego wymogów jakościowych spowodowało ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

§ 6 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% od niezrealizowanej kwoty 

przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% od niezrealizowanej kwoty przedmiotu 

umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę, aby zobowiązania z tytułu kar były potrącane z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 
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§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  

pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty, w przypadku: 

1) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

2) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 

3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu; 

5) konieczność dokonania wymiany osób reprezentujących strony w umowie; 

6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia; 

7) możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, o 

maksymalny okres 6 miesięcy, w przypadku gdy Wykonawca nie wybierze całej ilości oleju 

napędowego, określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w terminie do 31 sierpnia 2020 r. lub w 

przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest przedłożenie przez jedną 

ze Stron niniejszej umowy drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem 

i/lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany. 

4. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu w następujących przypadkach, gdy: 

a) wystąpiły okoliczności określone w treści art. 145 ustawy Pzp - zaistnieje istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części 

umowy, 

b) nastąpiła utrata koncesji uprawniającej do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia 

działalności lub czynności, 
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c) 2-krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy paliwa niezgodnego z wymaganiami 

jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 poz. 1680), 

d) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

e) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o 

upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych 

okoliczności) lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, 

f) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym. 

2) Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający, pomimo dodatkowego wezwania do zaprzestania naruszeń umowy i wyznaczeniu mu 

do tego terminu, zalega z zapłatą za dwa okresy rozliczeniowe. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 

oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

W przypadkach niewykorzystania maksymalnej ilości oleju napędowego, określonej w § 1 ust. 3 niniejszej 

umowy lub niewykorzystania całej wartości, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub odstąpienia od 

umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia: 

- należności za niedostarczoną partię towaru, 

- odszkodowania za utracone korzyści. 

§ 10 

Osoby upoważnione do kontaktów: 

- ze strony Zamawiającego: …………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 

- ze strony Wykonawcy: ….…………………………… tel. ……………………… e-mail …………………… 

§ 11 

Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo 

sądowi powszechnemu zgodnie z miejscem podpisania umowy. 

§ 12 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią bez wcześniejszego uzyskania zgody 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość cesji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

3 Załącznik nr 3 
Regulamin - Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania kart 

paliwowych Wykonawcy 
 


