
Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

UMOWA NR …../2018 
 

Wzór umowy 
 
zawarta w dniu ……………. w Dęblinie pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000110247, wysokość kapitału zakładowego 30 628 500,00 zł 
zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez:  
Prezesa Zarządu – mgr inż. Alicja Zwierzchowska 
 
a 
 
dot. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą: 

Panią/em ………………… zamieszkałą/łym …………, legitymującą/cym się dowodem 
osobistym ……… wydanym przez …………, prowadzącą/ym działalność 
gospodarczą pod nazwą ……….. z siedzibą …………… posiadającą/ym wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą/ym się 
numerami NIP ………., REGON ……….., e-mail: ……., tel. ………, fax ……… 
zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, 
 
dot. Podmiotów wpisanych do KRS 

………………………………………, NIP …………………………, REGON ……………. 
zarejestrowaną w …………………..…………….. pod numerem KRS …………………, 
e-mail: ………….., tel. ………………………., fax ……………………… 
zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest bezgotówkowy zakup następujących paliw 

płynnych w systemie kart flotowych lub równoważnym w szacunkowej ilości 
w okresie obowiązywania umowy: 
a) olej napędowy ON w ilości 123 000 litrów, 
b) benzyna bezołowiowa E-95 w ilości 8 400 litów, 
zwanych dalej w umowie „paliwami”, w okresie 36 miesięcy na stacjach paliw 
Wykonawcy na terenie całego kraju, w szczególności tych położonych na 
terenie miasta Dęblin i w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego 
zlokalizowanej przy ul. Towarowej 2D w Dęblinie, a w przypadku modernizacji 
lub zdarzenia losowego uniemożliwiającego dokonywanie transakcji na tej stacji 
na stacji paliw położonej w odległości do 15 km od siedziby Zamawiającego. 



2. Podana w ust. 1 ilość paliw jest ilością przewidywalną (szacunkową) nie wiążącą 
Zamawiającego i może ulec zmianie co nie będzie stanowić zmiany umowy. 
Rzeczywista ilość zakupionych paliw wynikać będzie z bieżących potrzeb 
Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy 
paliwa w określonej ilości z powodu mniejszych niż planowane potrzeb w tym 
zakresie Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. W przypadku 
zakupu przez Zamawiającego większej niż określona ilości paliwa, Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać sprzedaży tego paliwa zgodnie z postanowieniami 
umowy z zastosowaniem upustu określonego w §3 ust. 3 umowy. 

3. Zakup paliw nie będzie czynnością jednorazową, lecz będzie realizowany 
sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 

4. Zakup paliw płynnych odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy 
bezpośrednio do baków pojazdów MZGK Sp. z o. o. lub do pojemników 
służących do przewozu paliwa (kanistry). 

5. Wykonawca zapewnia możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego przez 
7 dni w tygodniu 24 h na dobę. 

6. Paliwo stanowiące przedmiot zamówienia musi spełniać standardy jakościowe 
i wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz Polskich Normach dla paliw płynnych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Zamawiającego 
atest lub świadectwo jakości paliw w ciągu 5 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego żądania. 

 
§ 2 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……..2018 r. do dnia 
……….2021 r. 
 

§3 
 

1. Wartość umowy zależna będzie od ilości pobranego paliwa przez 
Zamawiającego w okresie trwania umowy. 

2. Zgodnie ze złożoną ofertą łączna cena brutto wynosi ……………….. zł brutto 
(słownie: ………………………………………………………………………) w tym 
podatek Vat ….. % tj. …….. zł, netto……………. zł. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu upustu na zakup paliw, który jest stały 
przez cały okres realizacji umowy i wynosi: ………………… % (z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku). 

4. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa, wynikać będzie 
z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny brutto paliwa obowiązującej 
na danej stacji w danym dniu pomniejszona o udzielony przez Wykonawcę 
procentowy upust. 

5. Przez aktualną w dniu zakupu (tankowania) cenę rozumie się obowiązującą 
w chwili dokonania zakupu cenę oficjalną, ogłoszoną na stacji paliwowej, na 
której dokonywany jest zakup. 

 
§4 
 

1. Strony umowy ustalają, iż sprzedaż paliw płynnych odbywać się będzie 
w formie bezgotówkowej przy użyciu kart flotowych lub równoważnych 
dokumentów umożliwiających Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliw 
płynnych na terenie całego kraju. 



2. Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie 
z podaniem numeru karty paliwowej lub równoważnego dokumentu, daty, 
miejsca, wartości i ilości zakupionego paliwa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktury 
zbiorczej, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa 
w ust. 4. 

4. Rozliczenie za pobrane paliwo dokonywane będzie wg następujących okresów 
rozliczeniowych: od 1-go do 15-tego dnia miesiąca i od 16-tego do ostatniego 
dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 
rozliczeniowego. 

5. Do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek dostarczyć (w formie papierowej) 
zbiorcze zestawienie wykonanych transakcji w danym okresie rozliczeniowym. 
Zbiorcze zestawienie powinno wskazać co najmniej następujące informacje: 
a) datę zakupu paliwa, 
b) numer i miejscowość stacji paliw, na której dokonano zakupu (tankowania) 

paliwa, 
c) numer karty paliwowej lub równoważnego dokumentu, 
d) numer rejestracyjny pojazdu, 
e) rodzaj i ilość zakupionych paliw, 
f) ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw, wartość (netto, brutto, VAT) 

paliw, 
g) pozycje faktury; dla danej pozycji faktury wskazana będzie wartość brutto 

przed upustem, wielkość upustu, wartość (netto, brutto, VAT) po upuście. 
6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy realizowana będzie na 

podstawie prawidłowo wystawionej i udokumentowanej (w sposób określony 
w ust. 5) przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia wystawiania faktury bez 
podpisu Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę zawiera błędy 
merytoryczne, formalno-rachunkowe lub niezgodne z zapisami umowy 
Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemne zastrzeżenie w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania faktury. W przypadku, gdy reklamacja będzie zasadna 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą. Zgłoszenie przez 
Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia odnośnie faktury nie wstrzymuje jej 
zapłaty do wysokości kwoty bezspornej. 

9. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy. 

10. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki 
ustawowe za opóźnienie. 

 
§5 
 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji (przeniesienia praw) oraz obciążeń 
wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji umowy bez zgody 
Zamawiającego. 

 
§6 

 
1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych Zamawiającemu paliw, 

spełniających określone prawem wymagania. W razie stwierdzenia wad 
jakościowych paliwa Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklamację do 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie 



maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie 
Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na 
zgłoszoną reklamację w wyznaczonym wyżej terminie uważane będzie przez 
Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

2. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej 
odpowiednimi rachunkami, fakturami lub innymi dokumentami. 

3. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z przyczyn 
za które odpowiada Wykonawca w przypadku dwukrotnego uznania przez 
Wykonawcę reklamacji co do jakości paliwa. 

 
§7 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami 
własnymi/z udziałem podwykonawcy w zakresie*: 
1) ……………………………………………….. 
2) ……………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań 
podwykonawców tak jak za działania własne. 

4. Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, a także musi określać jaka część przedmiotu umowy o zamówienie 
publiczne zostanie wykonana przez Podwykonawcę. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 
Podwykonawcy zadań. 

6. Wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował 
w ofercie wykonanie zamówienia własnymi siłami lub podwykonawcy, na 
zasadach określonych w §10 ust. 2 pkt b) umowy, będzie możliwe w przypadku, 
gdy Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując 
przyczynę, firmę i część podwykonawstwa, co wymaga wcześniejszej 
akceptacji Zamawiającego. 

7. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy nie może naruszać zapisów SIWZ 
i umowy, na podstawie których dokonano wyboru oferty Wykonawcy. 

 
§8 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 2. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 2. 

3. Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar 
umownych i przekaże ją Wykonawcy na adres podany na wstępie umowy. 
Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych 
wynikających z niniejszej umowy jest dzień wskazany przez Zamawiającego 
w nocie księgowej. 



4. W przypadku, gdy kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zleconego do realizacji zadania nie pokryje całkowitej wysokości 
szkody wyrządzonej przez daną Stronę, Strony zachowują prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§9 
 

1. Poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz w Kodeksie 
cywilnym Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli: 
a) ogłoszono likwidację lub rozwiązano firmę Wykonawcy, 
b) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań umownych lub wykonuje je 

w sposób nienależyty, w szczególności m.in. jeżeli jakość paliw jest 
niezgodna z wymaganiami zawartym w regulacjach prawnych 
obowiązującymi w dniu tankowania lub jeżeli Wykonawca nie wykonuje 
obowiązku określonego w § 1 ust. 5 lub 7 umowy lub nie zapewnia 
możliwości rozliczeń bezgotówkowych 

d) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części 
podwykonawcom bez zgody Zamawiającego, 

e) Wykonawca nie posiada ważnych uprawnień zezwalających na 
prowadzenie działalności w zakresie stanowiącym przedmiot umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić najpóźniej w terminie 6 miesięcy 
od wystąpienia okoliczności o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
wskazywać przyczynę odstąpienia. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminach 
realizacji określonych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo 
jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, 
przewidzianych w umowie. Odstąpienie od umowy nastąpi bez wyznaczenia 
dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu 
Cywilnego). 

4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia 
od umowy Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu 
skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia 
do Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 
Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie 
umowy lub faxem na wskazany komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem 
§ 11 ust. 5. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał 
wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu 
od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy 
pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie 
umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem 
§ 11 ust. 5. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego 
doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 
Zamawiający dokona zapłaty należności proporcjonalnie do ilości 
dostarczonego paliwa. 

 
 



§10 
 

1. Zmiany lub uzupełnienia postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą 
obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zachowaniem 
wymogów wynikających z pzp. 

2. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych 
aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, 
w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 
zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

b) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy, lub wprowadzenie podwykonawcy, w sytuacji gdy 
Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – 
w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, 
firmę podwykonawcy i zakres podwykonawstwa, 

c) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma 
zastąpić nowy Wykonawca 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, 

d) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku, gdy w okresie 
obowiązywania umowy nastąpi: 

• zmiana obowiązującej stawki VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy 
dotyczące niewykonanej części zamówienia może być waloryzowane 
w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług, wynagrodzenie netto i upust pozostają bez zmian. 
Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do 
Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego 
uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których 
mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła 
nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek 
podatku VAT. 

• zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 847.). Wynagrodzenie 
Wykonawcy dotyczące niewykonanej części zamówienia może być 
waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej. Warunkiem dokonania waloryzacji 
będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 
zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych 
cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa 
wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła 
nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

• zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy 
dotyczące niewykonanej części zamówienia może być waloryzowane 



w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie 
do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego 
uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz 
szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na 
wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po 
upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

e) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

f) innych przewidzianych w ustawie. 
 

§11 
 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wobec Zamawiającego 

wynikających lub powstałych w związku z realizacją umowy na osoby trzecie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne warunki 

sprzedaży i używania kart paliwowych lub adekwatnych regulaminów. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania 

o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych 

osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak 

takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy 

pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, 

rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone. 

 
§12 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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