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UMOWA NR ……/……./………/PN 

 

zawarta w dniu __.__.____ r. w Rudzie Sułowskiej, pomiędzy:  

Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS: 0000378062, posiadającą numer identyfikacji podatkowej: 916-13-88-540  

oraz REGON: 021461756, wysokość kapitału zakładowego: 195 098 000,00 zł  

(opłacony w całości), reprezentowaną przez: 

 

Piotra Połulicha – Prezesa Zarządu 

 

zwaną w treści Umowy „Zamawiającym”, 

 

a     

 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanych Stronami, o następującej treści: 

 

§ 1. 

TRYB ZAWARCIA UMOWY 

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawy, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) oraz art. 132 

- 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021  poz. 

1129 ze zm.). Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na „dostawę paliw do samochodów” 

znak sprawy: PN-10/2021, na podstawie, którego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej 

przez Wykonawcę i udzielił zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.  

 

§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw: oleju napędowego (ON), etyliny bezołowiowej 

(Pb 95) oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) do samochodów służbowych 

Zamawiającego poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych na terenie całego 

kraju, (co najmniej jedna stacja w każdym województwie), w tym w odległości nie większej niż 

30 km od każdego zakładu znajdującego się w miejscowościach Radziądz, Ruda Sułowska, 

Stawno, Potasznia, Krośnice, według poniższych założeń: 

1) szacowana ilość oleju napędowego ON wynosi 22 000,00 litrów (słownie: dwadzieścia 

dwa tysiące litrów), 

2) szacowana ilość etyliny bezołowiowej Pb 95 wynosi 44 000,00 litrów (słownie: czterdzieści 

cztery tysiące litrów), 

3) szacowana ilość LPG wynosi 30 000,00 litrów (słownie: trzydzieści tysięcy litrów), 

4) Wykonawca zapewni możliwość codziennego tankowania na swoich stacjach 24h/dobę, 

5) sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo z wykorzystaniem kart paliwowych, 

których łącznie przez cały okres realizacji przyszłej umowy zostanie wydane nie mniej niż 

30 sztuk. 
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2. Zakupione paliwa, o których mowa w pkt. 1 muszą spełniać wymagania określone w: 

1) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

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

2) rozporządzeniu Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2021 poz. 1293), 

3) normie PN - EN 228+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna 

bezołowiowa. Wymagania i metody badań, 

4) normie PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. 

Wymagania       i metody badań, 

5) normie PN-EN 589: 2019-04 Paliwa do pojazdów samochodowych LPG. Wymagania i 

metody badań. 

6) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą 

a rozporządzeniem, rozporządzenie ma wartość́ nadrzędną. 

 

§ 3. 

TERMIN REALIZACJI 

Niniejszą Umowę Strony zawierają do dnia 31.12.2023 r. 

 

§ 4. 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

umowne ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę 

nie wyższą niż brutto: …. zł (słownie: ……. złotych 00/100).   

2. Wynagrodzenie za dostawę paliw: 

1) Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każde pobranie paliwa wynikać będzie z ilości 

faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny jednostkowej brutto za jeden litr paliwa 

obowiązującej na stacji paliw w dniu tankowania, pomniejszonej o stały opust  

w wysokości … %, (słownie: … %), obowiązujący w trakcie trwania Umowy.  

2) Sprzedaż paliw będzie dokonywana bezgotówkowo. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

wykaz służbowych samochodów i pracowników uprawnionych do tankowania. 

3) Sprzedaż paliw będzie rozliczana w sposób następujący: 

−  za I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, 

−  za II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, 

na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie 

uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się 

ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

4) Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy będzie regulowana przez 

Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia – pod warunkiem nie przekroczenia wartości 

umowy – albo zmniejszenia ilości zakupionego paliwa danego rodzaju. Z tego tytułu 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

4. Podane ilości paliwa, określone na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania są 

wielkościami szacunkowymi. 

5. Minimalna wartość świadczenia ze strony Zamawiającego z tytułu realizacji umowy wynosi 

70% jej wartości. 

 

 

§ 5.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. W razie nienależytego wykonania lub niewykonania dostawy przedmiotu Umowy zakresie 

polegającego na: 

1) opóźnieniu Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 1 umowy, wynoszącym co najmniej 14 dni, 

2) nie podjęcie przez Wykonawcę realizacji obowiązków wynikających z Umowy lub 

przerwanie ich realizacji, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego 

terminu i prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 7 ust. 1 pkt 

3 Umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia okoliczności 

wymienionych ust. 1; w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie 

za faktycznie wykonaną część Umowy. 

3. W razie zaistnienia 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. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym niniejszą 

Umową, a współdziałanie to jest konieczne do jej realizacji, Wykonawca jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia 

koniecznego współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie 

krótszego niż 14 dni, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego 

upływu. W wezwaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać dokładnie, jak brak 

wymaganego współdziałania i jego wpływ, na realizację Umowy. Wykonawca może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni, licząc od daty bezskutecznego wezwania.  

6. Odstąpienie od niniejszej Umowy, którejkolwiek ze stron wymaga zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. 

2. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.  

3. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub 

odrzuceniu zgłoszonej reklamacji.  

4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji,  

w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca 

rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.  

5. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. 

6. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na 

drodze sądowej. 

§ 7. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

niezrealizowanej części wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, 
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2) za nieterminowe wykonanie reklamacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

niezrealizowanej części wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia,  

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia niezrealizowanej części wartości Umowy.  

2. Kwoty kar umownych opisanych w ust. 1 mogą być kumulowane. 

3. Kwota powstała z tytułu kar wymienionych w ust. 1 zostanie potrącona z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający potrąci 

ewentualne należności z kar umownych na podstawie noty obciążeniowej.   

4. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

kary umownej lub jeżeli przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisach o karach umownych, 

stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

§ 8. 

ZMIANY UMOWY 

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 

1) stawki VAT, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2207); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę – 

zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2 -8. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu. 

3. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1, może wystąpić do Zamawiającego          z 

pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, 

czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w umowie, a w szczególności: 

1) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę, 

2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy 

oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 

umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - 

takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 

do ubezpieczeń. 

4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 
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wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

5. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego 

pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na 

adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

6. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1, może przekazać Wykonawcy pisemny 

wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających 

zmiany, o których mowa w ust. 3. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany 

umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

7. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów 

do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają wpływ na koszty wykonania 

umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. 

Postanowienia ust. 4-5 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w 

każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku od Zamawiającego. 

8. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 1-7 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa 

w ust. 1, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do 

Umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w 

kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami 

określonymi w ust. 1. 

 

§ 9. 

OBOWIĄZKI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

§ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie 

przewidzianej obowiązującym prawem zbyć na osoby trzecie ani ustanawiać zabezpieczeń 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo i miejscowo dla 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020., poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy Pzp. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków 

Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne  

z postanowieniami Umowy oraz warunkami zawartymi w SWZ. 

6. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy ze 

strony Zamawiającego jest: …………………………………………………………………………. 
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7. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy ze 

strony Wykonawcy jest: ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Za Zamawiającego podpisy i pieczątki _________________ 

 

Za Wykonawcę  podpisy i pieczątki _________________ 

 


