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Nr sprawy: WORD.GT.202.2.2015 
Załącznik nr 7 SIWZ 

Projekt umowy 
 

Umowa zawarta zostaje w Bydgoszczy dnia ____  grudnia  2015 roku pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z siedzibą w 
Bydgoszczy, działającym pod adresem :  : Al. S. Kard. Wyszyńskiego 54, 85-620 
Bydgoszcz, posługującym się numerem NIP 554-21-70-830  i numerem  Regon  
091631037, reprezentowanym  przez  pełniącego  obowiązki  Dyrektora  Pana  
Marka  Staszczyka, zwanym dalej „Zamawiającym”. 
  
a 
   
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………  zwaną/ym  dalej  
„Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez: 
  
1. ………………………………………… – ………………………  
2. ………………………………………… – ……………………… 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna (wielokrotna) dostawa paliw płynnych - 
benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON poprzez kolejne 
sprzedaże do pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. 

2. Wykonawca gwarantuje dostawę paliwa zgodnego ze standardem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680) oraz  właściwymi 
polskimi normami obowiązującymi dla paliw będących przedmiotem 
zamówienia lub/i odpowiednio z innymi normami obowiązującymi w chwili 
dostawy.  

 
§ 2. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia 
dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów jakościowych 
sprzedanego paliwa. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
świadectwo jakości lub inne wymagane dokumenty w terminie 3 dni od 
zgłoszenia żądania. 

§ 3. 

1. Dostawy (sprzedaże) paliw będą realizowane sukcesywnie, w zależności od 
potrzeb Zamawiającego, na stacjach paliw Wykonawcy opisanych w ust.2, w 
terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zamawiający nie 
gwarantuje minimalnej wielkości zakupów. 

2. Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego na 
swoich stacjach paliw, w tym  na stacjach paliw zlokalizowanych: stacji paliw 
zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy przy 
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ul.……………….. nr ……….. i miasta Inowrocławia przy ul.……………….. nr 
………..  w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 20.00 
a w sobotę w godz. 6.00 – 16.00.  Wykaz stacji paliwowych stanowi Załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewni niezbędną ilość paliw do 
zaopatrzenia pojazdów Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zakupionego paliwa 
poniżej oszacowanej ilości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia w 
SIWZ.  

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego zgłaszał 
roszczeń z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa niż deklarowana w SIWZ i 
zrzeka się roszczeń w tym zakresie.  

§ 4. 

Wykonawca będzie rejestrował ilość zakupionych paliw w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu weryfikację zakupu,  poprzez załączanie do faktur, o których 
mowa w § 6., wykazu tankowanych pojazdów według ich numerów rejestracyjnych 
z podaniem ilości i rodzaju zatankowanego paliwa, dat tankowania, cen 
jednostkowych paliw bez upustu i z upustem w dniu tankowania wraz z 
określeniem stacji paliw, na której dany pojazd został zatankowany. 
2. Do tankowania - pobierania paliwa dla Zamawiającego uprawnione są 
wyłącznie osoby:                     
1) podjeżdżające na stację  samochodami  wymienionymi w Załączniku nr 2 
do niniejszej Umowy i 
2) posiadające kartę uprawniającą do tankowania  wydaną przez Wykonawcę 
posiadającą zapisany numer rejestracyjny pojazdu, 
przy czym bezwzględnie obie te przesłanki spełnione muszą być łącznie.   
3. Wykaz pojazdów, zawarty w Załączniku Nr 2  do umowy może być uzupełniany 
lub zmieniany przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy bez konieczności 
podpisywania aneksu do umowy – będzie on skuteczny 7 dni od doręczenia 
nowego wykazu do Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do najwyższej staranności w zakresie weryfikacji  
osób tankujących paliwo na podstawie niniejszej umowy. W przypadku 
umożliwienia tankowania  paliwa do samochodu nieujętego  w  Załączniku Nr 2 lub 
osobie nieuprawnionej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każdy taki wypadek.  Zamawiający jest 
upoważniony do podejmowania sprawdzeń Wykonawcy  w danym zakresie (próby 
dokonania zakupy z nadużyciem, zakupu testowe, tajemniczy klient itp.).  

§ 5. 

1. Sprzedaż będzie dokonywana w cenach detalicznych obowiązujących w dniu 
odbioru na stacjach paliw, którymi dysponuje Wykonawca z uwzględnieniem 
opustu, o którym mowa w ust. 2.  

2. Wykonawca będzie stosował od cen detalicznych brutto obowiązujących w 
dniu odbioru opusty w wysokości ……… zł. od każdego litra zakupionego 
paliwa (zarówno od 1 l   E95 jak i od 1 l ON). 

  

§ 6. 

1. Zamawiający będzie płacił należne wynagrodzenie Wykonawcy, za 
zrealizowane sprzedaże,  na podstawie poprawnie wystawionych faktur 
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VAT w terminie 14 dni od daty ich otrzymania  na rachunek bankowy  
Wykonawcy wskazany w ich treści. 

2. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu zbiorcze faktury VAT za 
zakupione paliwa dwa razy w miesiącu. 

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezgotówkową realizację zakupów 
paliwa na następujących zasadach: 
1) Wykonawca wystawiał będzie fakturę VAT za pełen okres rozliczeniowy, 

która będzie obejmowała należność z tytułu sprzedaży paliwa 
dokonanej w tym okresie.  

2) Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do 15. dnia 
miesiąca i od 16. dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca; w 
przypadku wyboru określonego Wykonawcy,  

3) Każdorazowo do faktury Wykonawca załączy wykaz transakcji 
faktycznie dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (zgodnie z  
§ 4). 

4. Zamawiający ma prawo prowadzić dokumentację fotograficzną cen paliw na 
danej stacji benzynowej.  

 

§ 7. 

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
osoby upoważnionej do ich otrzymywania. 

2. Płatność dokonana będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, 
lecz nie wcześniej niż w terminie 5 dni od daty jej doręczenia. 

3. Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności spowoduje naliczenie 
odsetek ustawowych na zasadach ogólnie obowiązujących.  

 

§ 8. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2016 roku do dnia 
31.12.2016 roku. 

2. Umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu przed terminem określonym w 
ust. 1 w przypadku osiągnięcia zakupu szacunkowych ilości paliw określonych 
w SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Łącznie maksymalne 
wynagrodzenie za dostawę paliwa wynosi……………………………………. 
złotych (kwota, jaką Zamawiający zarezerwował na realizację zamówienia.) 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
sytuacji naruszenia wymagań w zakresie jakości paliw. 

 
§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w całości wszelkich 
udokumentowanych szkód powstałych u Zamawiającego spowodowanych 
sprzedażą, zatankowaniem paliwa nieodpowiadającego warunkom określonym 
w § 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub 
przestanie ją realizować. 

3. W każdym wypadku, gdy z winy Wykonawcy zaistnieje przeszkoda 
uniemożliwiająca tankowanie paliwa przez Zamawiającego na stacji paliw w 
Bydgoszczy i/lub w Inowrocławiu, o których mowa w § 3. ust. 2  Zamawiający 
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będzie miał prawo dokonać zakupu paliwa na innej stacji paliw, wskazanej 
przez Wykonawcę na terenie miasta Bydgoszczy lub miasta Inowrocławia, 
spełniającej warunki jakościowe paliw określonych w zamówieniu w załączniku 
do umowy, o którym mowa w § 14. ust. 2 pkt 1 umowy. W przypadku 
wystąpienia trzech takich sytuacji Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo 
do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz żądania kary umownej, o 
której mowa w ust. 2. Jeżeli Zamawiający zrezygnuje z uprawnienia do 
odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
to może domagać się kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za 
każdy dzień, w którym nie było możliwe tankowanie pojazdów na  stacji 
wskazanej w par. 2 ust. 2. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przysługujących Zamawiającemu  kar 
umownych z ceny wynikającej z faktur, o których mowa w § 6, na podstawie 
noty księgowej obciążającej Wykonawcę. Jeżeli natomiast potrącenie nie 
będzie możliwe zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania 
obciążenia. 

5. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 10. 

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części zamówienia. 

2. W razie udokumentowanego przypadku sprzedaży paliwa osobie 
nieuprawnionej, z naruszeniem ustaleń określonych niniejszą umową, 
sprzedaży paliwa  złej jakości - niezgodnie z obowiązującymi normami, 
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za zgodą 
obu  Stron. 

 
§ 11. 

1. Wszelka korespondencja między Stronami kierowana na adres wskazany w 
niniejszej umowie listem poleconym, będzie, także w razie niepodjęcia przesyłki 
przez drugą Stronę (adresata przesyłki), traktowana jako skutecznie doręczona po 
upływie 14 dni od pierwszego awizowania przesyłki.   

2. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 
nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy pozostaje bez wpływu 
na ważność jej pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 
Strony dołożą wszelkich starań, aby zastąpić takie postanowienia ważnymi 
postanowieniami wywołującymi skutek zamierzony przez Strony przy 
zawieraniu umowy.  

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 
postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 13. 
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Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
właściwy Sąd Powszechny w Bydgoszczy.  
 
 

§ 14. 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze Stron. 

2. Integralną część umowy stanowią: 
1) Załącznik nr 1 do umowy - wykaz stacji paliwowych, 
2) Załącznik nr 2 do umowy  - wykaz pojazdów do tankowania, 
3)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
4) Oferta Wykonawcy.  

 
Zamawiający       Wykonawca 


