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Załącznik nr 5 do siwz 

UMOWA NR  

 

 

zawarta w dniu ……………………………, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin 

-  Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 

NIP 851-31-36-996, REGON 320933250 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

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

NIP ……………………………………,    REGON ………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień 

publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz 

Zarządzenia Nr 32/2012 Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej z dnia  

09 listopada 2012 r. (z późn. zm.) 

                   

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych: benzyny 

bezołowiowej 95 i 98 oktanowej, oleju napędowego zwykłego oraz o polepszonych 

właściwościach (premium) na stacjach Wykonawcy na podstawie kart paliwowych 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2. Wykonawca umożliwi bezgotówkowe tankowanie pojazdów  Zamawiającego w łącznej 

ilości nie przekraczającej 31 800 litrów paliwa, w tym: benzyny bezołowiowej 98 

oktanowej, benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego zwykłego  

i premium. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa niż jego łączna 

przewidywana ilość. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia 

wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w całym okresie realizacji 

zamówienia dostęp do: 

a) minimum pięciu stacji paliw (całodobowo oferujących możliwość zatankowania 

każdego rodzaju paliwa uwzględnionego przez Zamawiającego) na terenie miasta 

Szczecina, 

b) co najmniej 5 stacji paliw w każdym województwie oraz 
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c) nie mniej niż 300 stacji paliw czynnych całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia na 

terenie kraju. 

Przedmiotowe stacje paliw muszą realizować karty paliwowe. 

5. Wykonawca zapewni kontrolę tankowania polegającą na sprawdzeniu zgodności numeru 

rejestracyjnego pojazdu z numerem wskazanym na karcie. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty paliwowe w ilości 20 szt. w terminie 15 dni 

roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy. Wnioski 

mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny 

internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia. Fakt 

otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku Wykonawca potwierdzi niezwłocznie  

w formie pisemnej (faksem lub mailem).  

7. Z dniem zawarcia umowy zamawiający będzie miał możliwość wystąpienia  

do Wykonawcy z wnioskiem o wystawienie kart do bezgotówkowego tankowania. 

§ 2  

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia, ale nie wcześniej  

niż od 01.01.2015 r. do  dnia 31.12.2015 roku lub do momentu wyczerpania kwoty 

wskazanej w §5 ust. 1. 

2. Miejscem odbioru paliw będą stacje paliw Wykonawcy. 

 

§ 3 

Wykonawca gwarantuje, iż dostarczane paliwa spełniać będą kryteria określone  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.). 

  

§ 4 

1. Wykonawca sporządzał będzie zbiorcze rozliczenie zawartych transakcji, z podaniem 

numeru rejestracyjnego pojazdu lub nr karty paliwowej, daty, godziny i miejsca 

tankowania, rodzaju paliwa, ilości litrów i kwoty transakcji. 

2. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw będzie dokonywana przez Zamawiającego 

w oparciu o ilość i cenę zakupionego paliwa, podaną na zestawieniu wszystkich transakcji  

za dany okres rozliczeniowy. 

3. Cena jednego litra danego rodzaju paliwa, na podstawie której Zamawiający zapłaci  

za pobrane paliwo jest ceną brutto obowiązująca na stacji paliw, na której pobrano paliwo 

w momencie tankowania, z uwzględnieniem udzielonego upustu. 

4. Faktury za transakcje dokonane przez Zamawiającego z użyciem kart paliwowych, 

wystawiane będą przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu, po zakończeniu każdego 

z okresów rozliczeniowych i wysyłane niezwłocznie Zamawiającemu wraz ze zbiorczym  

rozliczeniem transakcji dokonanych w danym okresie. 

5. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: 

       od 1 do 15 dnia każdego miesiąca; 

       od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego, bądź 

przesłania e-faktury na wskazany adres e-mail lub powiadomienia o wystawieniu  
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i udostępnieniu e-faktury na portalu internetowym. W przypadku stosowania e-faktury, 

Zamawiający uzna za datę otrzymania, datę jej wysłania lub udostępnienia na portalu 

internetowym przez Wykonawcę.  Faktury wystawiane będą za pełen okres rozliczeniowy 

i obejmą należność z tytułu sprzedaży paliw dokonanej w tym okresie na rzecz 

Zamawiającego. 

        

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto do wysokości 

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

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

3. Upust Wykonawcy wynosi ……. % od wszystkich zakupionych paliw i jego wysokość 

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. 

4. W przypadku, gdy wartość zrealizowanych dostaw wyczerpie kwotę określoną w ust. 1 

umowa wygasa i Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia 

w stosunku do Zamawiającego. 

     

§ 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub zawinione 

nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego   

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto wynikającego z §5 ust. 1 umowy, 

2) opóźnienia w wydaniu kart paliwowych w wysokości 50 zł brutto (od jednej karty 

paliwowej) za każdy dzień opóźnienia; 

3) braku możności korzystania z wydanych kart paliwowych zgodnie z umową  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50 zł brutto (od jednej karty 

paliwowej) za każdy dzień; z wyjątkiem sytuacji losowych, niezależnych  

od Wykonawcy i niemożliwych wcześniej do przewidzenia. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w szczególności w przypadku 

zawinionego naruszenia obowiązków określonych w niniejszej umowie. Zamawiający jest 

wówczas uprawniony do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy  

w przypadku konieczności odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z §5 ust. 1 umowy. 

5. Wykonawca w przypadku uszkodzenia pojazdu lub sprzętu Zamawiającego, 

spowodowanego zatankowaniem paliwa nie spełniającego wymogów przewidzianych 

w siwz, pokryje koszty jego naprawy, łącznie z pokryciem kosztów towarzyszących,  

tj. holowania, pomocy technicznej, ekspertyzy. Procedura reklamacyjna będzie 

przebiegała zgodnie z wymogami określonymi w uregulowaniach Wykonawcy,  

pod nazwą: ……………………………………………………………………………… . 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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7. Strony ustalają, iż kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za odrębną notą księgową. 

 

§ 7 

1. Płatnikiem faktur jest Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Dla dokonania przelewu wierzytelności (cesji) z niniejszej umowy na osobę trzecią 

wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy 

o utraceniu lub kradzieży karty paliwowej.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do wydania nowej 

karty paliwowej w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego 

wniosku o wydanie nowej karty paliwowej do Wykonawcy. Wnioski mogą być składane 

w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej,  

do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia. Fakt otrzymania 

prawidłowo wypełnionego wniosku Wykonawca potwierdzi niezwłocznie w formie 

pisemnej (faksem lub mailem). 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kart paliwowych w terminie  

nie przekraczającym 21 dni od daty zakończenia realizacji niniejszej umowy. Należności  

za paliwa nabyte przed zwrotem kart paliwowych obciążają Zamawiającego.   

            

§ 9 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpi 

konieczność zmiany siedziby, NIP, REGON. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. 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 dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

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

ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                  WYKONAWCA: 


