
CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY 
UMOWA nr ……/2016 

 
Zawarta w dniu ---.---.2016 r. w Żarach pomiędzy: 
Zakładem Wodoci ągów i Kanalizacji Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią  

z siedzibą w Żarach, ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, NIP 928-203-33-04, 
REGON: 080315632, Kapitał Zakładowy Spółki: 1 941 000,00 zł 

reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarz ądu  – Zdzisława Czekalskiego 
zwanym dalej „Zamawiaj ącym” 
a   

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

z siedzibą w ……………, ul. …………., …-… ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., …..Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………….*,  

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 

NIP ………………… , REGON: …………………..,  

reprezentowaną przez:………………………   - …………………………….. 
zwaną  dalej ,,Wykonawc ą” 
 

 
 

§ 1 
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie § 29 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia 
nr 5/2016 Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 20.09.2016 r. 
 

§ 2 
 

Wykonawca oświadcza, że działalność w zakresie wykonania przedmiotu umowy prowadzi w oparciu 
o koncesję na obrót paliwami ciekłymi nr ……………….. z dnia ---.---.----- r. wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. 
 

§ 3  
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w systemie bezgotówkowym na podstawie kart 
paliwowych/dokumentów WZ* w ilości szacunkowej, w okresie obowiązywania umowy, nie 
przekraczającej 78 000 litrów.  Dostawą będą objęte następujące paliwa płynne: 
1) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (6 000 l) 
2) olej napędowy Ekodiesel (72 000 l) 

 
§ 4 

 

Wykonawca oświadcza, iż paliwa stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymogi obowiązującej 
Polskiej Normy dotyczącej jakości paliw oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 
221, poz. 1441 z póź. zm.) 
 
*- niepotrzebne skreślić 

 



§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie zaopatrywać Zamawiającego w stanowiące 
przedmiot zamówienia paliwa przez okres obowiązywania umowy. 

2. Dostawy będą realizowane poprzez sukcesywne tankowanie samochodów służbowych i sprzętu 
Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w Żarach przy ul. ............................ bądź 
tankowanie paliwa do kanistrów. 

3. Wykonawca (jeżeli stosuje karty paliwowe) wyda Zamawiającemu karty paliwowe umożliwiające 
bezgotówkowe zakupy paliw na stacji Wykonawcy. Używanie kart paliwowych odbywać się 
będzie na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą.  

4. W razie zwiększenia liczby samochodów Zamawiającego, Wykonawca przekaże dodatkowe 
karty paliwowe. (jeżeli stosuje karty paliwowe). 

5. W przypadku zagubienia karty paliwowej Zamawiający niezwłoczne poinformuje o tym fakcie 
Wykonawcę, który zablokuje kartę uniemożliwiając korzystanie z niej przez osoby trzecie. ((jeżeli 
stosuje karty paliwowe) 

6. Wykaz pojazdów oraz kierowców upoważnionych przez Zamawiającego do zaopatrywania się 
w paliwo zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy, stanowiący integralną część umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 6.  
8. Aktualizacja wykazu nie wymaga aneksu do umowy. Skutki braku aktualizacji wykazu obciążają 

Zamawiającego. 
§ 6 

 
1. Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi: …….................................………. zł.  

(słownie: …………………………..)  
2. Faktyczne realizowanie dostaw oleju napędowego, benzyny bezołowiowej odbywać się będzie 

w oparciu o hurtowe ceny paliw publikowane codziennie na stronie internetowej PKN ORLEN 
w zakładce hurtowe ceny paliw pomniejszone o upust* ..............zł/ litr lub powiększone o marżę* 
..............zł/litr + należny podatek VAT.  

3. Cena jednostkowa netto paliw ustalona zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu w trakcie trwania 
umowy będzie podlegała zmianie wraz ze wzrostem lub spadkiem cen.  

4. Wykonawca zastosuje upust lub mar żę* na zakupioną przez Zamawiającego benzynę 
bezołowiową 95 w wysokości ..….. zł/l obowiązujący przez cały okres trwania umowy – zgodnie 
z złożoną ofertą. 

5. Wykonawca zastosuje upust lub mar żę* na zakupiony przez Zamawiającego olej napędowy 
w wysokości ..….. zł/l obowiązujący przez cały okres trwania umowy – zgodnie z złożoną ofertą  

 
§ 7 

 

1. Za pobrane paliwa Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego fakturami wystawianymi raz 
w tygodniu: - co piątek i na koniec miesiąca* lub pierwsza faktura obejmuję okres od 1 dnia 
miesiąca do pierwszej niedzieli, kolejne obejmują pełne tygodnie (poniedziałek-niedziela), 
ostatnia natomiast jest wystawiana za okres od ostatniego poniedziałku do ostatniego dnia 
miesiąca*, zawierającymi: datę i czas dokonania transakcji; nazwę, numer, i adres stacji paliw, 
na której dokonano transakcji; numer rejestracyjny pojazdu; numer karty, którą dokonano 
transakcji; ilość i rodzaj paliwa oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu po upuście* lub po 
dodaniu marży*. 

2. Zamawiający będzie regulował należności przelewem bankowym na konto (wskazane na 
fakturze) Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 

 
§ 8 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas okre ślony: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.  
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku: 

1) niezapewnienia całodobowej możliwości tankowania pojazdów Zamawiającego, 
2) braku paliwa na stacji Wykonawcy, 
3) sprzedaży paliwa nieodpowiadającego jakościowo obowiązującym normą. 

 
*- niepotrzebne skreślić 
 



3. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy karty do tankowania 
(jeżeli stosuje karty paliwowe). 

 
§ 9 

 

1. Strony ustalają karę za odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.500,00 zł za każdy 
pojazd, do którego zatankowano paliwo nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w przypadku nie 
uregulowania należności w terminie określonym w § 7 ust. 2 umowy 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach jeżeli szkoda 
przewyższa wartość kar zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

 
§ 10 

 
 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 

 
ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 do umowy 
 
 
� Wykaz pojazdów Zamawiaj ącego 
 

L.p.  Marka i model samochodu Nr rejestracyjny Pojemno ść 
zbiornika [dm 3] Rodzaj paliwa 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

     

     

 
� Wykaz kierowców 

 
Wykaz kierowców upowa żnionych przez Zamawiaj ącego do zaopatrywania 

pojazdów i sprz ętu ZWiK Sp. z o.o. w paliwo  

L.p. Nazwisko i imi ę 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 
ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 
 


