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Załącznik nr 4 

  

   

Numer referencyjny: KOSiR/ZOF/3/2018                

 

 

                         Umowa nr KOSiR/UMZ/……/2018 
 

zawarta w dniu …………2018r. zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień Publicznych 

Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 01.06.2017 r. o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro prowadzonych przez KOSiR w 

zw. Z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.) 

w Kobierzycach, pomiędzy: 

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961308068, działającą przez 

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, 

NIP: 8961565003, Zamawiającego reprezentowany przez: Dyrektora Kobierzyckiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji Panią Maję Muszyńską 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Marię Prodeus 

zwanym w dalej „Zamawiającym” 

a 

_________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

_________________________________z siedzibą, ul. ________________, wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

NIP: _______________, REGON __________ 

lub  

___________________________________________________________________________ 

NIP ___________________, REGON .___________________ wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________________ pod Nr 

KRS __________________ z siedzibą ____________________kapitał zakładowy 

_____________ reprezentowanym przez  

_______________________________________________ 

Zwanym dalej „Wykonawcą”, będącym płatnikiem VAT. 

 

wyłonionym w trybie przeprowadzonego Zapytania o następującej treści:  
 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw - bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla 
potrzeb samochodów i innych pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy oraz sprzętów 
będących własnością Gminy Kobierzyce, którymi zarządza KOSiR, którymi zarządza lub w 
okresie trwania umowy tj: od 20.02.2018 r. do 31.12.2018 r. będzie zarządzał KOSiR. 

2. Szacunkowe zużycie paliwa ww. okresie wynosi: 

- Benzyna bezołowiowa Pb95 -  5700 litrów  

- olej napędowy – 9300 litrów 

3. W związku z tym, iż ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb, 

Zamawiający zastrzega, iż ilość paliwa podana powyżej jest ilością szacunkową, podaną 

w celu obliczenia ceny oferty oraz maksymalnego zobowiązania umownego. Z uwagi na 

to, iż ilość paliwa określona w powyższym punkcie może ulec zmianie, wynagrodzenie 

Wykonawcy płatne będzie wg. rzeczywistej ilości zakupionego paliwa. Zamawiający 



 2/5 

zastrzega sobie możliwość niewykorzystania ilości podanych w pkt 2. Wykonawcy nie 

przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu nie 

wykorzystania ilości podanych w pkt 2. 

4. Zakupy bezgotówkowe paliwa dokonywane będą za pomocą KART PALIWOWYCH w 

ilości 3 sztuk, przypisanych do konkretnego pojazdu lub do osoby upoważnionej przez 

Zamawiającego.  

5. Zakupy bezgotówkowe paliwa dokonywane będą na stacjach benzynowych Wykonawcy 

znajdujących się w całej Polsce.  

6. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie 

do jego potrzeb. Zamawiający będzie podjeżdżał własnymi samochodami, pojazdami, a 

także będzie dostarczał inne urządzenia celem zatankowania paliwa.  

7. Wybrany wykonawca winien posiadać w swoich stacjach niezbędną ilość paliw będących 

przedmiotem zamówienia 

8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień i koncesji zgodnie                                              

z obowiązującymi przepisami jak również dokumentację na pochodzenie paliwa. 

9. W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji paliw 

(np. dostosowanie standardów stacji paliw do wymogów Unii Europejskiej), Zamawiający 

będzie dokonywał transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej 

siedziby stacji wyłączonej lub modernizowanej. 

10. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą odbywać się będzie w ustalonych okresach 

rozliczeniowych na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur w oparciu o 

zbiorcze zestawienie transakcji, które będzie załącznikiem do faktury. 

 

§ 2 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1 do 

Zaproszenia) z dnia ………………..r., Zaproszenie wraz z Opis Przedmiotu Zamówienia oraz 

„Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Wykonawcy z dnia …………….” 

(załącznik przygotowany przez Wykonawcę). 

 

§ 3 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 20.02.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż stacja paliw zlokalizowana najbliżej siedziby Zamawiającego  

(max.15km)  mieści się w ………………………………. (adres)……………………….. : 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia tankowania całodobowo samochodów służbowych Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 2, na wszystkich stacjach paliw zlokalizowanych                   

w całej Polsce. 

b) Potwierdzania ilość tankowanego paliwa na którym wskazane będą w szczególności: 

nr karty na którą dokonana była transakcja, opcjonalnie nr. rejestracyjny samochodu, 

który widoczny będzie na potwierdzeniu tylko w przypadku karty wydanej na nr. 

rejestracyjny, ilość i rodzaj wydanego paliwa, wartość paliwa, data transakcji., 

c) Prowadzenia zbiorczego zestawienia transakcji wydanego paliwa, która stanowić 

będzie załącznik do faktury po zakończonym miesiącu rozliczeniowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w szczególności posiadania aktualnego zezwolenia na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami lub zezwolenia na 

wytwarzanie (producenci), wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z 

ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne ze zmianami. 
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4. Oferowane paliwa płynne musza spełniać obowiązującą Polską Normę dotycząca jakości 

paliw oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 

poz. 1680) 

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na każdej stacji paliw dokumenty jakości paliwa 

dotyczące dostarczonej pewnej partii paliwa – świadectwa jakości - i na każde prośbę 

Zamawiającego udostępnić je niezwłocznie. Wykonawca odpowiada z szkody 

spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego paliwa. W celu naprawienia 

ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o 

podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 

dni od daty zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzje o uznaniu lub odrzuceniu 

zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania 

dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora 

stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację 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.  
 

§ 5 

1. Zakupy bezgotówkowe paliwa dokonywane będą za pomocą KART PALIWOWYCH  

przypisanych do konkretnego samochodu, pojazdu lub urządzenia lub na osoby 

upoważnione przez Zamawiającego.  

2. Zakupy bezgotówkowe paliwa dokonywane będą na stacjach benzynowych Wykonawcy 

znajdujących się w całej Polsce. 

3. Wykaz samochodów, pojazdów i urządzeń, które będą tankowane w ramach tego 

zamówienia oraz listę osób upoważnionych do odbioru paliwa w ramach niniejszej 

umowy stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do uaktualniania wyżej wymienionego wykazu, a 

Wykonawca do potwierdzenia w/w aktualizacji. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że za dostawę przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy 

wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości faktycznie dostarczonego paliwa oraz ceny 

detaliczne brutto (z dystrybutora) obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w 

momencie realizacji transakcji przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości ………. zł 

brutto na każdym litrze paliwa Pb95 i On.  

2. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca 

kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży 

uznaje się ostatnie dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca wystawi fakturę po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wykonawca do każdej faktury dołączy zbiorcze 

zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowych przez kierowców 

Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury 

zawierać będzie m.in.: datę pobrania paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość  

pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania, numer 

karty paliwowej, należny upust cenowy.    

3. Do każdej faktury zbiorczej Wykonawca dołączy zestawienie zbiorcze tj. szczegółowe 

informacje o ilości zakupionego paliwa przez poszczególne osoby upoważnione 

posiadające karty paliwowe .  
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4. Należności za dostawę paliw Zamawiający przekazuje przelewem bankowym na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ……………….. w terminie do 21 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

5. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów: 

1)      nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, 

NIP:8961308068; 
2)      płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,  ul. Dębowa 20, 55-040 

Kobierzyce  

3) Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

4) Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

6. Umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania umownego 

tj: 70 338,67 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści osiem zł. 

67/100brutto). 

7. Wykonawcy zabrania się stosowania dla Zamawiającego cen paliwa wyższych, niż dla 

innych nabywców i nie wyższych cen niż wykazane na dystrybutorach. 

 

§7 

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, 

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Oprócz przypadków przewidzianych w prawie i niniejszej umowie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Wykonawcy, gdy: 

1)  Wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny lub terminowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn prac lub ich nie kontynuuje 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni 

od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia. 

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione 

kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po jego stronie, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości 

zamówienia, określonego w §6 ust. 7 umowy, jednak nie więcej niż od części której 

wykonania odstąpiono, z zastrzeżeniem zapisów §7 ust. 1 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  

- w wysokości 10% wartości zamówienia, określonego w §6 ust. 8 umowy, jednak nie 

więcej niż od części której wykonania odstąpiono, w razie odstąpienia przez 

Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

- w wysokości 0,01% wartości niedostarczonego towaru (niemożności zatankowania na 

danej stacji benzynowej) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za wyjątkiem 
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przejściowego zamknięcia stacji paliw z powodu dostawy paliwa lub awarii jej 

systemu obsługi.   

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy wynosi 10% wartości 

umowy, o której mowa w § 6 ust. 7. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej lecz nie więcej niż wynagrodzenie 

pozostałe do zapłaty Wykonawcy do końca trwania Umowy.  

5. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem 

zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na 

kwotę należnych kar umownych. 

 

§ 10 

1. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Zamawiającego jest …................................ 

tel. ……….. …………., adres e-mail ……………………………….. 

2. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Wykonawcy jest …………….. tel. 

…………. adres e-mail ……………………………….. 

3. O każdej zmianie osób na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 i  ust. 2, Strony 

zobowiązane są powiadomić w terminie 7 dni od ich wprowadzenia. 

 

§ 11 

Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej tj. aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 12 

Ewentualne spory mogące wynikać z tytułu wykonywania  niniejszej umowy  rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy  ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm) oraz ustawy  Prawo energetyczne  

(Dz.U. 2017 poz. 220 ze.zm) 

 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

              WYKONAWCA 

       

 

 

 


