
Załącznik nr 2 – Dostawa paliw płynnych w 2020r. ZWIK sp. z o.o. w Mikołajkach  

Umowa nr ………/wzór/ 

 

zawarta w dniu ……….. w Mikołajkach, pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, 

ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał 

zakładowy w wysokości 37.212.564,00zł, który reprezentuje: 

Jarosław Pesta - Prezes Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

……………… z siedzibą …………………………. przy ul………………, zarejestrowaną 

przez ………………………….KRS: ………………, NIP  ………………., REGON 

……………………, kapitał zakładowy: ………………………..  

którą reprezentują: 

………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętów 

Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w systemie sprzedaży bezgotówkowej, 

zgodnie z treścią oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i uregulowaniami niniejszej umowy, w szacunkowej rocznej ilości: 

a) olej napędowy – 14 000 litrów 

b) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 500 litrów 

2. Podana w ust. 1 ilość paliw płynnych ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie 

w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Nie może to stanowić podstawy 

do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy lub do 

żądania zwiększenia zamówienia.  

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonania 

przedmiotu umowy. Koncesja na sprzedaż paliw płynnych stanowi załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczonego paliwa, zgodnie z wymogami 

jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. 

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.  

3. W przypadku stwierdzenia, iż paliwo nie spełnia norm jakościowych, Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanej ilości paliwa oraz do pokrycia szkód 

spowodowanych złą jakością dostarczonego paliwa. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

za wszelkie powstałe szkody spowodowane umyślnie bądź nieumyślnie przez Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

2. Wykonawca będzie dostarczał paliwa płynne do pojazdów i sprzętów Zamawiającego na 

stacji paliw Wykonawcy. 

3. Adres stacji paliw Wykonawcy: .............................................................................................. 

4. Sprzedaż paliwa będzie się odbywać bezgotówkowo, z użyciem kart paliwowych lub za 

pomocą innej metody bezgotówkowej zaproponowanej przez Wykonawcę. 
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5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów i pracowników upoważnionych do 

zakupu paliwa zgodnie z niniejszą umową. 

 

§ 4 

1. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za sprzedane paliwo według ceny równej 

cenie brutto za 1 litr paliwa obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy w dniu tankowania, 

pomniejszonej o udzielony rabat. 

2. Kwota rabatu, jakiego wykonawca udzieli za sprzedaż Zamawiającemu 1 litra paliwa 

wynosi: 

a) olej napędowy – ........ zł 

b) benzyna bezołowiowa Pb 95 – ........ zł 

3. Rabat wskazany w ust. 2 jest stały i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 5 

1. Zapłata za paliwo będzie dokonywana na podstawie faktur zbiorczych wystawianych 

i dostarczanych Zamawiającemu dwa razy w miesiącu – za pierwszą połowę miesiąca 

(od 1. do 15. dnia miesiąca) i za drugą połowę miesiąca (od 16. do ostatniego dnia 

miesiąca). 

2. Zapłata będzie następowała w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu, 

przelewem na konto w niej wskazane. 

3. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca dołączy do każdej wystawionej faktury szczegółowy wykaz dokonanych 

w danym okresie rozliczeniowym transakcji, zawierający: 

a) datę zakupu paliwa, 

b) rodzaj zakupionego paliwa, 

c) numer rejestracyjny pojazdu, 

d) ilość i cenę zakupionego paliwa. 

5. Wykonawca będzie przesyłał faktury w dniu ich wystawienia na podany w § 9 ust. 1 lit. a) 

adres mailowy Zamawiającego.  

 

§ 6 

1. W przypadku awarii lub zamknięcia stacji paliw Wykonawcy, jest on zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wskazania mu innej stacji paliw 

(stacji zamiennej), na której Zamawiający będzie mógł tankować paliwa na zasadach 

przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Jeżeli Wykonawca nie wskaże innej stacji paliw zgodnie z ust. 1, Zamawiający ma prawo 

do zakupu paliw na wybranej przez siebie stacji. Wykonawca  zobowiązuje się wówczas 

do zwrotu Zamawiającemu kwoty równej wysokości udzielonego w niniejszej umowie 

rabatu od kwoty, jaką Zamawiający zapłacił na stacji zamiennej. 

 

§ 7  

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron przed upływem okresu, na który 

została zawarta, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 

na koniec miesiąca.  

2. Wypowiedzenie umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

5. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1500 zł za każdorazowe 

zamknięcie stacji paliw lub brak możliwości realizacji umowy bez uprzedzenia lub bez 

wskazania stacji zamiennej w obrębie 10 km od siedziby Zamawiającego przy 

ul. Dąbrowskiego 7 w Mikołajkach. 

2. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia. 

 

§ 9 

1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: Bogumiła Adamczyk, tel. 87 4216 588, zwik@mikolajki.pl 

b) ze strony Wykonawcy: …………………………, tel. ……………, mai: …… 

2. Zmiana osób lub danych do kontaktu nie wymaga sporządzania aneksu i może być 

dokonana w formie zawiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności, poza przewidzianymi §9 ust.1. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

a) koncesja udzielona Wykonawcy, 

b) oferta Wykonawcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

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