
                                                                                                                                    Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

UMOWA Nr  .................  

 

zawarta w dniu  ..... . ...... . ..................  w Mławie pomiędzy: 

 

Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków ,,WOD-KAN" sp. z o. o. z siedzibą w 

Mławie (ul. Płocka 106, 06-500 Mława), wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000106568, posiadającym                     

nr NIP: 5690003288, REGON: 130020022, kapitał zakładowy: 12 417 000,00 zł  

reprezentowanym przez:  

1) Marka Dusińskiego - Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej w niniejszej Umowie „Zamawiającym”, 

 

a  

 

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

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

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

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

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

 

  reprezentowanym  przez: 

1. ............................................................................  

2. ............................................................................  

 

zwanym dalej w niniejszej Umowie „Wykonawcą” 

 

                                                                            § 1 

  

Numer sprawy: KT-80/2021/EM. Przedmiotem umowy jest: zakupu paliw płynnych do pojazdów, 

maszyn i urządzeń Zakładu "WOD-KAN" sp. z o.o. w Mławie, realizowanych na zasadach doraźnych 

tankowań do zbiornika.  

 

                                                                             § 2 

 

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 

postanowień umowy są: 

z ramienia Zamawiającego: Bogdan Zomkowski – Kierownik Działu Ogólnego,                                                      

nr telefonu 23 / 654 60 80, 

z ramienia Wykonawcy:  ................................................................................................., 

nr telefonu ........................................................ , 

Dostawy realizowane będą z należytą starannością, sukcesywnie zgodnie z potrzebami 

zamawiającego do końca okresu obowiązywania umowy. 

Reklamacje załatwiane będą w terminie 5  dni. 

 

 

                                                                           § 3 

 

Umowa obowiązuje od dnia   01.04.2021r,  do 31.03.2023r.  

 

                                                                           § 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia odpowiadającego 

wymaganiom Zamawiającego, co do jakości oraz w ilościach wynikających z potrzeb 

Zamawiającego. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa: 



• Olej napędowy Diesel - miesięczne średnie zapotrzebowanie około 1550 litrów. 

• Benzyna bezołowiowa Pb 95 - miesięczne średnie zapotrzebowanie około 250 litrów. 

2. Dostawy realizowane będą bezpośrednio do baków pojazdów, maszyn i urządzeń 

Zamawiającego oraz kanistrów i beczek na potrzeby urządzeń Zamawiającego. 

3. Ewidencja rozliczeń: wpisy Wykonawcy o ilości pobranego paliwa w kartach drogowych 

pojazdów Zamawiającego oraz w kartach pracy sprzętu Zamawiającego oraz w notach 

rozchodowych pojazdów i urządzeń wydanych na poszczególne miesiące realizacji umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z kopiami paragonów kasowych na poszczególne 

tankowania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość dostaw paliwa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o planowanym przestoju stacji paliw, 

jeżeli  brak dostępu do stacji paliw będzie dłuższy niż 3 dni. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia wykazu stacji paliw zastępczych w przypadku 

przestoju, jeżeli brak dostępu do stacji paliw będzie dłuższy niż 3 dni. Rozliczenie za zakupione 

paliwo będzie odbywało się z Wykonawcą. 

7. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykaz samochodów, sprzętu  

i przedstawicieli upoważnionych do zakupu paliwa, który określa załącznik Nr 1 do niniejszej 

umowy. W okresie obowiązywania umowy Strony zgodnie postanawiają, że zmiana załącznika nr 1 

następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

przy czym zgoda Wykonawcy nie jest wymagana.  

8. Wykonawca gwarantuje, że paliwa przewidziane do sprzedaży  spełnia  wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie jakościowych dla 

paliw ciekłych (tekst jedn. Dz.U z 2015r poz. 1680, z późn. zm.) oraz obowiązującą w chwil 

sprzedaży normą jakości paliw - odpowiednio benzyna bezołowiowa spełniająca wymagania 

jakościowe normy PN-EN 228+A1:2017-06 i nie przekracza maksymalnie 5% zawartości 

biokomponentów (E5) oraz oleju napędowego spełniającego wymagania jakościowe normy PN-

EN 590+A1:2017-06 +poprawka PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1 i nie przekracza maksymalnie 7% 

zawartości biokomponentów (B7) i produktów poza paliwowych.  

9. W przypadku sprzedaży paliwa o jakości niezgodnej z  obowiązującą w tym zakresie normą  lub 

przepisami prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającemu powstałej z tego 

tytułu szkody. 

10. Wykonawca oświadcza, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.). 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych 

paliw oraz dokumentów odnośnie warunków technicznych stacji paliw na każde żądanie 

Zamawiającego. 

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

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

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W 

terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu 

zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych 

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

W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania 

reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

14. Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy paliwa i oleju napędowego 

w ilości wskazanej w § 4 ust. 1 większej lub mniejszej, wynikającej z aktualnych potrzeb. 

Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zakupu paliwa i oleju napędowego, bez jakichkolwiek 

konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 5 

 

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

2.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania  reklamacyjnego, zanim skieruje roszczenia na drogę postępowania 

sądowego. 



3.Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

                                                                         § 6 

 

1. 1.Wykonawcy przysługuje za realizację przedmiotu dostaw wynagrodzenie brutto w wysokości                     

ceny paliwa z dnia tankowania uwidocznionej na dystrybutorze pomniejszonej o rabat w 

wysokości  ...... %. 
2. Oferowana w dniu składania ofert wysokość rabatu zostanie utrzymana na tym samym poziomie 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Rabat odliczany będzie każdorazowo od obowiązującej w dniu sprzedaży ceny za 1litr paliwa. 

4. Do faktur muszą być dołączone dokumenty rozliczeniowe potwierdzone przez upoważnioną przez 

Zamawiającego osobę oraz zestawienie cen paliw za okres rozliczeniowy. 

5. Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży. 

6. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

7. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.                                 

Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez jego podpisu na fakturze. 

9. Cena jednostkowa za 1 litr paliwa - może podlegać zmianom o uzasadnione i niezależne od 

Wykonawcy przesłanki mające wpływ na jej wysokości i obowiązywać będzie jako podstawa 

obliczenia w dniu sprzedaży z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 2.  

10. Do faktury powinien zostać załączony wykaz wartości sprzedawanego paliwa, z podaniem 

następujących danych: 

a. rodzaj paliwa; 

b. numer rejestracyjny pojazdu; 

c. data dokonania zakupu paliwa; 

d. ilość zakupionego paliwa; 

e. cena jednostkowa za 1 l; 

f. stawka VAT; 

g. wartość netto; 

h. wartość brutto; 

i. wartość VAT; 

j. wykaz pojazdów; 

k. wysokość rabatu.  

11. Jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT czynnym, zapłata wynagrodzenia może nastąpić 

wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy  figurujący w rejestrze VAT tzw. biała lista. W 

przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze VAT, o którym mowa w art. 

96b ustawy o Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

106 z póź. zm.) - białą listą podatników Zamawiający może wstrzymać się z zapłata 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bez obowiązku zapłaty odsetek oraz naprawienia 

ewentualnej szkody poniesionej z tego tytułu przez Wykonawcę.  

12. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT oświadcza, iż wskazany przez niego rachunek 

bankowy zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu każdorazowo będzie zgodny z wykazem, o których 

mowa w art. 96b ustawy o Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 

2020 r. poz. 106 z póź. zm.) -  białą listą podatników. 

13. Zamawiający nie odpowiada za niedokonanie płatności w terminie, jeśli zwłoka wynika 

z braku zapewnienia przez Wykonawcę  będącego czynnym podatnikiem VAT możliwości dokonania 

płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, w szczególności z powodu braku 

rachunku VAT do podanego rachunku bankowego lub nie figurowania rachunku wskazanego przez 

Wykonawcę w Fakturze VAT w rejestrze VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy o Ustawa o podatku 

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z póź. zm.). 

 

§7 

 

1. Za każdorazowe stwierdzenie i zgłoszenie na piśmie przez Zamawiającego niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym uzasadnionego zastrzeżenia, co do jakości 

paliw potwierdzonego przez akredytowane laboratorium badawcze, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie 

może być realizowane w sposób należyty z powodu: 

− siły wyższej, 



− awarii systemu obsługi, 

− przyjęcia paliwa na stację paliw, 

− modernizacji stacji paliw Wykonawcy. 

2. W przypadku 3 krotnego zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający może odstąpić  

od umowy w trybie natychmiastowym, tj. w terminie do 7 dni, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie  

od dnia następnego, w którym zapłata miała nastąpić.  

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy                                                 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

 

 

§ 9 

 

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojego  

przedsiębiorstwa, a także o zmianie adresu wskazanego w komparycji umowy. W przypadku 

zaniechanie obowiązku w zakresie poinformowania o zmianie adresu, korespondencję przesłaną na 

ostatni znany adres uznaje się za doręczoną. 

 

§ 10 

 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 11 

 

 Umowę sporządzono w 2 / dwóch / jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym   dla stron. 

 

§ 12 

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta i załączniki. 

 

Załączniki: 

1. Wykaz samochodów, sprzętu i przedstawicieli upoważnionych do zakupu paliwa.  

 

 

 

 

              WYKONAWCA:                                                      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki nr 1. 

 

Wykaz samochodów, sprzętu i przedstawicieli upoważnionych do zakupu paliwa. 


