
TOM II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 
Znak sprawy: ZP-12/22  1/6 
 

Zamawiający: 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów, Polska 
Tel: +48 14 6210562 
Adres e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl  
www.dorzeczebialej.pl   
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 
negocjacji na:  

„Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń 
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2023 roku” 

 
 
 

 
 
 

Zawartość: 

TOM II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
 

 
 

 Zamówienie o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Prawo zamówień 

publicznych  
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UMOWA NR: ............  
zawarta w dniu  …………  roku w Tuchowie 

 
 

pomiędzy: 
Spółką Komunalną „DORZECZE BIAŁEJ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, REGON: 
852747825, kapitał zakładowy: 74 807 000,00 zł działającym na podstawie wpisu do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego reprezentowaną przez:  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 
 
a Wykonawcą 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 
 
zwani łącznie „Stronami” 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia  11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),  – 
postępowanie nr ……. na podstawie oferty z dnia …………………………..…  

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
2.1 Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 
2.2 Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 
2.3 SWZ 

 
§ 2 

Przedmiot i zakres Umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków sukcesywnej sprzedaży przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego paliw płynnych: oleju napędowego ON i benzyny 
bezołowiowej 95, poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego i 
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urządzeń na stacji paliw Wykonawcy na terenie gminy Tuchów z zapewnieniem 
bezgotówkowego rozliczania transakcji. 

2. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do odbioru Paliwa na stacji 
paliw wskazanej przez Wykonawcę.  

3. Paliwo tankowane będzie do samochodów służbowych Zamawiającego lub zbiorników 
przeznaczonych do przewozu paliwa znajdujących się na pojazdach służbowych 
Zamawiającego wyszczególnionych wraz z numerami rejestracyjnymi i wykazem imiennym 
upoważnionych pracowników przy podpisywaniu umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie uzależnienie realizacji zamówienia, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. 

5. Zamawiający wymaga, aby możliwe było tankowanie paliw co najmniej w dniach roboczych w 
godzinach od 7 – 15. 

 

§ 3 
Termin i miejsce wykonania Umowy 

 
1. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. z tym, że w przypadku 

wcześniejszego zakupu ilości paliwa określonego w SWZ i wydatkowania kwoty maksymalnej o 
której mowa w § 4 ust. 1, umowa wygaśnie przed upływem tego terminu. 

2. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy Zamawiający nie dokonana zakupu objętych zamówieniem 
ilości paliwa, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, umowę uważa się za wykonaną wraz 
z upływem okresu jej obowiązywania. Wówczas Wykonawcy przysługuje zapłata wynagrodzenia 
za faktycznie zakupioną ilość paliwa. 

3. Dostawa paliw płynnych realizowana będzie na stacji paliw będącej w dyspozycji Wykonawcy, 
położonej na terenie gminy Tuchów w miejscowości/przy ulicy, pod adresem 
……………………………………….…………….. 

4. W razie niemożliwości odbioru paliwa na stacji paliw Wykonawcy, Zamawiający może zatankować 
na innej stacji.  

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
 

1. Maksymalna cena za zakup ilości paliwa określonych SWZ wynosi ………… zł brutto (słownie ……….. 
złotych) i nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości i ilości 
ani prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku faktycznego zmniejszenia lub 
zwiększenia zamówienia.  

2. Ceny jednostkowe z dnia zakupu paliwa określone przez Wykonawcę są zależne od ruchu cen na 
rynku paliw. Ceny jednostkowe w dniu zawarcia umowy określa załącznik do umowy – oferta 
Wykonawcy. Jednakże z uwagi na fakt, że strony nie są w stanie przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy cen paliw na rynku w trakcie trwania umowy, postanawiają, iż sprzedaż paliw odbywać się 
będzie po cenie, która stanowi różnicę cen obowiązujących w chwili sprzedaży na stacjach 
benzynowych Wykonawcy, na których odbywa się odbiór paliwa oraz wartości upustu podanego 
przez Wykonawcę w ofercie w wielkości: …….. % od ceny netto dla oleju napędowego i …..… % od 
ceny netto dla benzyny bezołowiowej 95. W każdym jednak przypadku cena sprzedaży nie może 
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być wyższa od średniej ceny detalicznej paliw w Małopolsce wg. cotygodniowych raportów 
podawanych na reflex.com.pl .  

3. Zapłata ceny na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN. 
4. Osoba tankując odbiera od Wykonawcy fakturę VAT w dniu tankowania. 
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, na jego rachunek bankowy: 

……………………….. w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury, jeżeli Zamawiający nie zgłosi 
zastrzeżeń, co do ilości, jakości czy cen jednostkowych paliwa. 

6. Faktura VAT będzie zawierać czytelny podpis osoby wystawiającej i odbierającej lub podpis oraz 
imiona i nazwiska tych osób. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Cena zawiera podatek VAT, cło (o ile występuje), akcyzę oraz wszystkie inne opłaty. 
9. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej musi ona zostać przesłana za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) oraz 
zawierać następujące dane:  

10. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który 
znajduje się na Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „Białą Lista”, zwany dalej: „Wykazem”. 
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli rachunek 
Wykonawcy nie znajduje się na w/w liście Zamawiający może wstrzymać się z płatnością, co nie 
będzie uznawane za jego zwłokę w zapłacie. 
 

 
§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. dostawy paliw o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie normom; 
b. zapewnienia ilości paliw w wielkości określonej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy; 
c. zapewnienia niezakłóconych dostaw paliw w trakcie realizacji Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezgotówkowego rozliczania dostaw paliw. 
3. Wykonawca oświadcza, że paliwa o których mowa w § 1 posiadają stosowne atesty 

potwierdzające właściwości i parametry wymagane przez odpowiednie normy oraz 
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP. 

4. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na sprzedawane paliwa. 
 

§ 6 
Zmiany Umowy 

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być 
sprzeczne z postanowieniami art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych z  dnia  11 
września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy: 
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2.1 nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 
zamówienia; 

2.2 nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie 
nie zmienione; 

2.3 zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy; 

 

§ 7 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności w następujących 

sytuacjach: 
1.1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

1.2 jeżeli zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy, a także jeżeli w inny sposób 
przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończy swój byt prawny lub zostanie zlikwidowany punkt 
sprzedaży paliw w gminie Tuchów; 

1.3 jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy; 
1.4 gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej Umowy; 
1.5 zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego 

na postępowanie zawodowe Wykonawcy; 
1.6 utraty przez Wykonawcę zdolności do czynności prawnych; 
1.7 w razie powtarzających się udokumentowanych reklamacji odnośnie niemożności 

tankowania lub jakości paliwa, Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć kary 
umowne w wysokości 5% ceny maksymalnej określonej w § 4 ust. 1 umowy. 
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w tym 
utraconych korzyści ponad zastrzeżone kary umowne. 

2. Po odstąpieniu Zamawiającego od Umowy, z przyczyn podanych w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, 
z wyłączeniem pkt 1.1 Zamawiający zawrze inną umowę z osobą trzecią. 

3. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia w sytuacjach o których mowa w § 7 ust. 1 
pkt.1.2-1.7 niniejszej Umowy w terminie 21 dni od ich powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone drugiej stronie w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i ust. 3 niniejszej Umowy, Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy. 

 
 § 8 

Dane osobowe 
 

1. Strony udostępniają dobrowolnie swoje dane osobowe do przetwarzania w zakresie 
niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. 
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2. Strony zobowiązują się do przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych  
z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Językiem Umowy oraz korespondencji z nią związanej jest język polski. 
2. Strony zobowiązują się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji niniejszej Umowy. 
3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami pozostające w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień 
publicznych. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

6. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem 
jej unieważnienia. 

7. Umowa została sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i jedne egzemplarz dla Zamawiającego. 

 
 
 
 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 


