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nr sprawy MT.2370.7.2019      Załącznik nr 2do SIWZ 

  

 

Wzór Umowa nr  …………………. 

 

 

zawarta w dniu ………….2019r. pomiędzy: 

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec  

ul. Klimontowska 21, NIP 644-28-81-294 – bryg mgr inż. Radosław Lendor 

reprezentowanym przez  

 bryg. mgr inż. Radosław Lendor – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

w Sosnowcu 

zwaną dalej „Zamawiającym” , 

a 

firmą : …………………………………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………………………………………… 

NIP:………………………….,  

reprezentowana przez :  

…………………………………………………. 

 zwaną dalej „ Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Podstawa prawna umowy 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 t.j.) zwaną dalej 

„ustawą Pzp” na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, tj. benzyny i olejów napędowych 

do pojazdów i sprzętu silnikowego używanego w Komedzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Sosnowcu  na okres od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2022r. w zakresie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, a także 

ofertą Dostawy stanowiącą integralną cześć niniejszej umowy(załącznik nr 1). 
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§ 2 

Przedmiot umowy i warunki jej realizacji 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych, tj. benzyny i olejów napędowych 

do pojazdów i sprzętu silnikowego używanego w Komedzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Sosnowcu w okresie trwania umowy w zakresie określonym  

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający deklaruje zakup, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać paliwa płynne 

do pojazdów i sprzętu silnikowego oraz płyny eksploatacyjne, w tym oleje silnikowe, 

adblu oraz akcesoria i kosmetyki do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej  

w Sosnowcu do wysokości środków finansowych przeznaczonych na zakup paliwa 

prognozowanych w budżecie KM PSP w Sosnowcu w okresie 01 września 2019 

do 31 sierpnia 2022 w granicach wartości 742.474,74 zł.(słownie: siedemset 

czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery i 74/100 zł.) złotych brutto. 

3. Zamawiający zakupuje towary na stacjach paliw Wykonawcy dostępnych przez całą 

dobę położonych na terytorium Polski, w formie zakupu tych rzeczy i tankowania 

bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub odpowiednich zbiorników 

przenośnych(kanistrów), w formie bezgotówkowej za pomocą paliwowych kart 

identyfikacyjnych zwanych dalej kartami paliwowymi, wystawionych na numery 

rejestracyjne pojazdów, a w przypadku tankowania do zbiorników przenośnych,  

wystawianych na okaziciela. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych 

i prawnych oraz prac osób trzecich. 

5. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć Zamawiającemu karty 

bezgotówkowe wystawione na numery rejestracyjne pojazdów wskazanych  

w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz 3(trzech)kart bezgotówkowych 

wystawionych na okaziciela w terminie do 7(siedmiu) dni roboczych od daty wpływu 

prawidłowo wypełnionego wniosku do Wykonawcy. Wnioski mogą być składane 

w formie pisemnej lub za pośrednictwem łącza internetowego, na adres e-mail 

Wykonawcy, tj. ……..(wpisać adres e-mail).  

6. Karty paliwowe  będą ważne oraz będą umożliwiały bezgotówkowy zakup paliwa 

oraz płynów eksploatacyjnych, w tym olejów silnikowych, adblu oraz akcesoriów i 

kosmetyków do pojazdów przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Wszystkie karty paliwowej będą obligatoryjnie zabezpieczone kodem PIN. 
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8. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć 

Zamawiającemu, w terminie do 7(siedmiu) dni roboczych od daty wpływu wniosku 

do Wykonawcy, dodatkowe karty paliwowe, w przypadku zakupu nowych 

samochodów lub zmiany danych na wydanych kartach paliwowych. 

9. Na wypadek, gdyby którakolwiek z dostarczonych przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego kart paliwowych uniemożliwiała dokonanie zakupu paliwa oraz 

płynów eksploatacyjnych, w tym olejów silnikowych, adblu oraz akcesoriów  

i kosmetyków do pojazdów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

niezwłocznie, w terminie do 7(siedmiu) dni roboczych licząc od dnia wysłania przez 

Zamawiającego wniosku w tym zakresie,  dostarczy na własny koszt duplikaty kart. 

Stosowny wniosek Zamawiającego w powyższym zakresie będzie przesłany 

Wykonawcy w drodze elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 2 

ust. 5 niniejszej umowy. 

10. W przypadku utraty lub zniszczenia karty paliwowej wydanie nowej karty nastąpi 

na wniosek i koszt Zamawiającego w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, iż koszt 1(jednej) sztuki karty paliwowej będzie 

wynosił 10(dziesięć) złotych netto. 

11. O utracie karty paliwowej przez pracownika Zamawiającego (kradzież, zgubienie), 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub przekaże tą informacje  

w drodze elektronicznej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail 

Wykonawcy wskazany w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a Wykonawca będzie 

zobowiązanym do jej natychmiastowej blokady, nie później niż w terminie do 15 

(piętnastu) minut od momentu zgłoszenia. 

12. Zamawiający jest zwolnionych z wszelkiej odpowiedzialności za zakupy 

bezgotówkowe dokonane za pomocą utraconej karty po upływie 15(piętnastu) minut 

od momentu powiadomienia Wykonawcy o utracie karty.   

13. Wykonawca zobowiązuje się przy każdorazowym zakupie paliwa przez pracownika 

Zamawiającego do wpisywania na wystawionym potwierdzeniu zakupu paliwa, ilości 

sprzedanego paliwa, a w przypadku zakupu paliwa do pojazdu dodatkowo wpisania 

stanu licznika przebiegu kilometrów tego pojazdu oraz jego numeru rejestracyjnego. 

 

§ 3 

Cena i warunki płatności 
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1. Zamawiający zobowiązany jest względem Wykonawcy do bieżącego regulowania 

należności za przedmiot niniejszej umowy przelewem(forma bezgotówkowa) 

na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego w terminie 14(czternastu) 

dni od dnia doręczenia w formie cyfrowej Zamawiającemu za pośrednictwem łącza 

internetowego na jego adres e-mail: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl, 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Termin płatności uważa się zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

3. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 

w PLN. 

4. Zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych, w tym olejów silnikowych, adblu oraz 

akcesoriów i kosmetyków do pojazdów będzie rozliczany raz w miesiącu(tj. 

następnego dnia po ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego za który następuje 

rozliczenie), w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę zbiorczą fakturę VAT dla 

Zamawiającego.  

Do każdej zbiorczej faktury VAT Wykonawca załączy informacje określające: 

a. datę i miejsce tankowania; 

b. data i miejsce zakupu płynów eksploatacyjnych, w tym olejów silnikowych, adblu 

oraz akcesoriów i kosmetyków do pojazdów; 

c. numer rejestracyjny pojazdu i numer karty paliwowej; 

d. rodzaj zatankowanego paliwa; 

e. ilość zatankowanego paliwa; 

f. cenę jednostkową obowiązującą na stacji paliw w dniu tankowania, oraz cenę  

po upuście przewidzianą niniejszą umową 

g. stawkę VAT paliwa w dniu tankowania; 

h. wartość brutto paliwa w dniu tankowania; 

i. rodzaj i ilość zakupionych płynów eksploatacyjnych oraz akcesoriów i 

kosmetyków do pojazdów oraz ich cenę brutto 

5. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy udziela 

Zamawiającemu od ceny paliw brutto obowiązujących w dniu zakupu na stacji paliw 

upustu w wysokości …….groszy/litr (słownie: ………………………….) przy 

zakupie każdego rodzaju paliwa. 
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§ 4 

Termin realizacji umowy 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia 01 września 2019r. do dnia 31 

sierpnia 2022r. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Pzp). 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych: 

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy wskazanej 

w § 2 ust. 2 umowy; 

b. za zwłokę w dostarczeniu duplikatu karty paliwowej w wysokości 10(dziesięciu) 

złotych brutto za każdy dzień zwłoki; 

c. za zwłokę w dostarczeniu dodatkowej karty paliwowej w wysokości 10(dziesięciu) 

złotych brutto za każdy dzień zwłoki; 

d. za zwłokę w dostarczeniu karty paliwowej utraconej w wysokości 10(dziesięciu) 

złotych brutto za każdy dzień zwłoki 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 5% 

niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 2 umowy  

z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z wyłączeniem: 

a. okoliczności nie wynikających z winy Zamawiającego; 

b. okoliczności wskazanych w § 6 niniejszej umowy; 

c. okoliczności, gdy odstąpienie od umowy następuje na podstawie okoliczności 

wskazanych w art. 145 ustawy o Pzp 
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3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy 

kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód. 

 

§ 6 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w przypadku 

zaistnienia przesłanek wskazanych w Ustawie Pzp oraz w innych powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez 

zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku: 

a. gdy jakość paliwa jest niezgodna z obowiązującymi normami; 

b. wystąpienia w miesiącu 3(trzech) przypadków braku możliwości zatankowania 

paliwa 

3. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 14(czternastu) dni  

od chwili powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie 

od umowy. Strony zgodnie ustalają, iż powyższe oświadczenie o odstąpieniu będzie 

uważane za skutecznie złożone, gdy zostanie przesłane drugiej stronie w drodze 

elektronicznej na wskazane w niniejszej umowie w § 2 ust. 5 oraz w § 3 ust. 1 adresy 

e-mail Wykonawcy lub Zamawiającego.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a także 

wskazane w treści umowy załączniki stanowią integralną część umowy. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót 

oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 
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5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw  

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej 

zgodny pisemnej Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Umowę sporządzono w 4(czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2(dwa) dla 

każdej strony umowy. 

 

 

 

 

 

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

         (podpis Zamawiającego)                                                           (podpis Wykonawcy) 

 


