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WZÓR 

 

UMOWA nr ………………. 
 

zawarta w   ..................................  w dniu   ..................................  20... r.,  pomiędzy 
Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, reprezentowaną przez 

…………………………………………………………………………………………………………….,  

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, NIP 8513073563, zwaną w dalszej części 

Zamawiającym 

a 

……………………………………………… , zamieszkałą/ym przy ul. ………………………………, 

……………… ……………………………………., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………………………………………………………………………………, NIP 

…………………………………..….……., REGON …………………………………………, PESEL 

………………………………………………, zwaną/ym w dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający i Wykonawca, określani dalej 

również indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”, zawierają Umowę o następującej 

treści: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest bezgotówkowy zakup:  

1) paliw płynnych w tym Etyliny Pb 95 w ilości szacunkowej 6.000 dm
3
, Etyliny Pb 98 w 

ilości szacunkowej 1.000 dm
3
, oleju napędowego w ilości szacunkowej 5.000 m

3
,  oleju 

napędowego uszlachetnionego przeznaczonego do napędzania nowoczesnych silników 

Diesla w maksymalnej ilości szacunkowej 1.000 dm
3 

oraz skroplonego gazu 

ropopochodnego LPG w maksymalnej ilości szacunkowej 800 dm
3
,  

2) olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych (na przykład płyny do spryskiwaczy, płyny 

do chłodnicy, itp.), akcesoriów samochodowych (np. kosmetyki samochodowe, żarówki 

do reflektorów, pióra do wycieraczek, itp.) oraz korzystania z myjni samoobsługowej i 

odkurzacza za łączną kwotę określoną w § 3 ust. 1, do pojazdów Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

     

2. Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, 

poprzez doraźne tankowanie paliw za pomocą kart paliwowych.  

 

3. Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa na stacjach paliw zlokalizowanych w Polsce   

poprzez dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych.  

W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji paliw 

Wykonawca umożliwi dokonywanie transakcji bezgotówkowych na innej stacji paliw 

położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej.  

4. Niniejsze warunki handlowe obowiązują przez cały czas trwania Umowy.  

 

 

§ 2. 

 

1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw 

Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w 

wysokości …………. % na paliwa (od ceny netto). 

2. Opust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres 

rozliczeniowy dla  Zamawiającego.  
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§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości 

…………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………) 

w tym ………. % podatek VAT, na co składają się kwoty: 

1)  …………. zł brutto (słownie: …………………………………………………...………… 

………………………………) za zakup paliw opisanych w § 1 ust. 1 pkt 1), 

2) 3.200,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) za zakup olejów, płynów 

eksploatacyjnych, akcesoriów i usług opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2). 

2. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia 

miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się 

ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

3. Płatności należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury 

VAT, w terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Niedokonanie zapłaty w terminie, o którym mowa w ustępie 2 skutkuje naliczaniem przez 

Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz 

Wykonawca może dokonać zastrzeżenia wszystkich kart paliwowych wydanych 

Zamawiającemu. Do chwili uregulowania zaległej należności dokonywanie transakcji 

bezgotówkowych zastrzeżonymi kartami paliwowymi nie będzie możliwe. Decyzję o 

odblokowaniu kart paliwowych podejmuje Wykonawca. Odblokowanie kart paliwowych 

może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 24 godzin od dnia wpływu na konto Wykonawcy  

zaległych należności. 

 

§ 4. 

 

Zamawiający może dokonywać w danym okresie rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych 

przy użyciu kart paliwowych w granicach limitów ustalonych dla każdej karty paliwowej, 

wskazanych w zapotrzebowaniach na karty paliwowe. 

 

§ 5. 

 

Za nowe karty paliwowe wydane po podpisaniu Umowy oraz kolejne karty paliwowe wydawane 

na nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika zamawiane w okresie obowiązywania 

Umowy na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego oraz wymieniane po 

upływie terminu ważności Wykonawca nie pobiera opłaty.  

 

§ 6. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w szczególności w 

przypadku: 

1) trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczonego paliwa, 

2) zaprzestania sprzedaży. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% 

wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Kara umowna będzie 

płatna w terminie 14 dni od daty powstania zobowiązania na podstawie otrzymanego 

dokumentu. 

 

§ 7. 

 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 

grudnia 2018 roku. 

2. Umowa wygasa z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta lub z chwilą wyczerpania 

kwoty umowy wskazanej w § 3 ust. 1 jeśli nastąpi to wcześniej. 
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3. W przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych w administracji rządowej, których skutkiem 

będzie likwidacja Zamawiającego lub konieczność ograniczenia kosztów funkcjonowania 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie.     

 

 

§ 8. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Za Zamawiającego:                                                    Za Wykonawcę: 

 

 

 

 ___________________________________             1.  ________________________________ 

     ( imię i nazwisko/a oraz funkcje)                                         ( imię i nazwisko/a oraz funkcję) 

 

 

 

2. _________________________________         

      ( imię i nazwisko/a oraz funkcję) 

 

 

 

 

 

*   niepotrzebne skreślić   


