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Umowa nr ……/2019  

 

na wykonanie dostaw pn.  

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

„WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

 

Umowa zawarta w Jeleniej Górze, pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej 

Górze, Pl. Piastowski 21, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000150045, REGON 230179280, NIP 611-020-41-61, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 

226 346 000,00 złotych. 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Wojciecha Jastrzębskiego – Prezesa Zarządu 

 

a 

…………….. z siedzibą …………. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS …….., REGON ………….., NIP ………., wysokość kapitału zakładowego Spółki .................. 

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………..,  

 

zwanymi łącznie Stronami.  

 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby dostawy, określone jako Umowa nr …../2019  

pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

„WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął 

Ofertę Wykonawcy na wykonanie przedmiotowej dostawy, złożoną w ramach postępowania 

o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 

z Instrukcją udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

„WODNIK” Sp. z o.o., 

 

ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Zamawiającego, tj.: 

- benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości około 20 000 litrów oraz 

- oleju napędowego ON w ilości około 120 000 litrów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw płynnych do samochodów służbowych, 

maszyn i urządzeń będących w użytkowaniu Zamawiającego. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie, w miarę potrzeb 

Zamawiającego w okresie od 10.02.2019 r. do 09.02.2021 r. Przewidziana ilość zakupu paliw 

płynnych może ulec zmianie w granicach 20 % szacowanej ilości w zależności od kształtowania 

się bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia ilości paliwa płynnego 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. 
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§ 2 

Wynagrodzenie 
1. Szacunkowa wartość Umowy została ustalona na kwotę ……………. złotych brutto (słownie: 

…………….), w tym: 

- wartość netto …………… złotych (słownie: …………….) oraz 

- należny podatek VAT 23 % w wysokości …………….. złotych (słownie: …………….). 

2. Wartość określona w ust. 1 powyżej stanowi sumę określonych w ofercie Wykonawcy cen 

paliwa płynnego oraz zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego 

spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz wyczerpuje 

wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej 

Umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn faktycznej ilości 

dostarczonego paliwa płynnego i jego cen jednostkowych obowiązujących w dniu zakupu 

paliwa na stacji paliw Wykonawcy pomniejszoną o zaoferowany rabat: 

- w wysokości …………% licząc od ceny brutto 1 litra zakupionego oleju napędowego, 

 - w wysokości …………% licząc od ceny brutto 1 litra zakupionej benzyny bezołowiowej. 

4. Wysokość rabatów Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 powyżej jest stała i nie może ulec 

zmianie w trakcie trwania Umowy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż z tytułu nie zamówienia przewidzianych w Załączniku nr 1 do 

niniejszej Umowy ilości przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia.  

6. Ceny podane w formularzu oferty za jeden litr danego rodzaju paliwa w okresie obowiązywania 

Umowy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej Umowy, w przypadku, 

gdy zmian tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, to jest  

z powodów takich jak: obniżenie lub wzrost cen jednostkowych paliw u producenta, zmiany 

urzędowej stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. 

 

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

1. Umowa zawarta jest na czas określony tj. od 10.02.2019r. do 09.02.2021 r. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy paliwa zgodnego z obowiązującymi normami oraz 

wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r. poz. 1680). 

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ów).  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi oraz 

posiada doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego,  

z zachowaniem należytej staranności i ekonomicznych interesów Zamawiającego. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji  

     niniejszej Umowy oraz do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego  

     wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń co do jakości świadczonej dostawy.  

    Uwagi i zastrzeżenia mogą być zgłaszane drogą elektroniczną i potwierdzone w formie pisemnej.  
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§ 6 

Płatności 

1. Zapłata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę raz w miesiącu zawierającej następujące informacje: nr 

faktury, nr rejestracyjny pojazdu, nazwa produktu, data tankowania, rodzaj i ilość 

zatankowanego paliwa, cena dnia za 1 litr, wartość netto, wartość brutto. 

2. Do faktury VAT każdorazowo należy załączyć następujące dokumenty: 

a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (takie zaświadczenie Wykonawca 

zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raz na kwartał w całym okresie trwania 

Umowy). 

3. Termin płatności faktur: do 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z załącznikami określonymi w ust. 2. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podany na fakturze firmowy rachunek bankowy Wykonawcy 

zgłoszony do Urzędu Skarbowego.  

5. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

6. Podatek VAT płacony  będzie według stawek aktualnych na dzień właściwego wystawienia 

faktury. 

7. Zwłoka w zapłacie należności, o której mowa wyżej stanowi podstawę do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

8. Strony postanawiają, że Wykonawca nie dokona cesji całości lub jakiejkolwiek części 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Odbiór przedmiotu Umowy 
1. Zamawiający zobowiązuje się do tankowania paliwa na wyznaczonej stacji Wykonawcy  

w Jeleniej Górze przy ulicy ………. według bieżącego zapotrzebowania.  

2. Sprzedaż paliwa odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, na podstawie tzw. asygnaty 

paliwowej. Asygnata musi zawierać datę tankowania, nr rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego 

paliwa, cenę oraz czytelny podpis kierowcy pobierającego paliwo. 

3. Pobieranie paliwa do pojemników, kanistrów, agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń 

odbywać się będzie wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia udzielonego przez 

Kierownika Działu Serwisu Technicznego PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.  

4. Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu oraz 

opisem paliwa silnikowego zostanie dostarczony Wykonawcy po podpisaniu Umowy.  

W przypadku zmian w w/w wykazie Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego 

dostarczenia zaktualizowanego wykazu. Zmiana ta nie wymaga podpisania Aneksu do Umowy.  

 

§ 8 

Gwarancja, serwis, rękojmia i zasady reklamacji 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne 

przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jakości zakupionego paliwa płynnego 

poprzez m.in. pobranie próbek w momencie zakupu. 

3. Reklamacje jakościowe lub dotyczące ceny podanej na fakturze Zamawiający będzie składać na 

piśmie u Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia w terminie 7 dni. Po 

bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że reklamacja została uznana w całości zgodnie 

z żądaniem Zamawiającego. 
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§ 9 

Czas obowiązywania Umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do dnia dokonania przez 

Zamawiającego końcowej płatności wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłową realizację 

przedmiotu Umowy, lub dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia  

o odstąpieniu od Umowy lub o jej rozwiązaniu. 

2. Za dzień zawarcia Umowy Strony uznają datę podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron. 

 

§ 10 

Kary umowne 

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku przez Wykonawcę,  

b) z tytułu dostarczenia przedmiotu Umowy z wadą – w wysokości 15% ceny wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za przedmiot zamówienia, który jest wadliwy,   

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  

10 % wartości netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn niezależnych od drugiej 

Strony, Strona odstępująca obowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowna w wysokości 

10 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Podstawą naliczenia kar umownych, o których mowa powyżej, jest protokół stwierdzający 

nieprawidłowości.  

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

5. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone  

z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.  

 

§ 11 

Doręczenia 

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane 

pisemnie na następujące adresy Stron: 

a) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.,             

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 (sekretariat),  

b) Wykonawca:…………………………………………………………..  

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowej zmianie 

swoich danych, w szczególności takich jak adres, numer telefonu, ustanowienie pełnomocnika. 

 

§ 13 

Koordynacja realizacji Umowy 

Zamawiający i Wykonawca ustanawiają osoby odpowiedzialne za koordynację realizacji 

niniejszej umowy i bieżących kontaktów: 

a) ze strony Zamawiającego:  ……………………………………………………; 

b) ze strony Wykonawcy:………………………………………………………… 

 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- część II – Wzór Umowy  
 "Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze” 

  

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym czasie, w przypadku niewykonania przez 

Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, w szczególności w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca nie dotrzymuje terminów wskazanych w § 3 ust. 1; 

b) Wykonawca w nienależyty sposób wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

c) Wykonawca realizuje dostawę niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz  

     z postanowieniami niniejszej Umowy; 

d) Wykonawca nie złoży dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 b) w wymaganym terminie;  

e) zostanie wydany nakaz zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy; 

f) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,    

    czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. a) do c), 

Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kar umownych przewidzianych 

w Umowie.  

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. e) 

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu faktycznie 

wykonanej dostawy stanowiącej przedmiot Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 

§ 15 

Zmiany postanowień Umowy 
Ewentualne zmiany postanowień Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody Stron 

wyrażonej na piśmie i zostaną wprowadzone w drodze aneksu do Umowy. 

 

§ 16 

Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub nie będzie mieć 

zastosowania, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą 

do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym najbardziej odpowiadającym pierwotnym 

intencjom i celom Stron. 

2. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy 

rozpatrywane będą w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu 

w drodze negocjacji w terminie 40 dni od ich wszczęcia, spory wynikające ze stosowania 

niniejszej Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 17 

Załączniki 

Załączniki określone w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część: 

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 

  

§ 18 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  

po jednym dla każdej ze Stron.  
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2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania Umowy uważa się 

datę podpisania przez ostatnią ze Stron. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

ZAMAWIAJĄCY:  

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

 

 

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

  

 

  

 


