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Znak sprawy: PSONI/DP/2130-2/1226/20                                                                          

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Umowa  

na zakup oleju napędowego (projekt) 

 

Zawarta w Jarosławiu w dniu ............................................ 2020 r. pomiędzy: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Jarosławiu wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr 0000010902, NIP: 792 10 19 877, 

REGON: 650886776 

mającym siedzibę przy ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

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

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

a: 

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

mającym siedzibę: .................................................................................................................. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

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

 

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.tj. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę oleju 

napędowego do samochodów służbowych będących w dyspozycji Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. 

2. Przewidywana ilość oleju napędowego, która ma być dostarczona Zamawiającemu 

w czasie trwania umowy to ok. 62 000 / 11 5001 litrów.  

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną na 

terenie miasta Jarosław/miasta Oleszyce1, tj. ………………………………………….. 

………………………………………………………………………(podać adres). 

§ 2 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

                                                 
1 W zależności od części zamówienia, której dotyczy umowa. 
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b) Oferta Wykonawcy, sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 1. 

 

§ 3 

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej 

umowy. 

§ 4 

Wszelkie koszty związane z realizacją dostawy ponosi Wykonawca. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż olej napędowy odpowiada parametrom aktualnie 

obowiązującej Polskiej Normy oraz spełnia wymagania jakościowe określone 

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

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680 ).  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 833). 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi zaświadczenie podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości paliwa potwierdzającego, że dostarczone paliwo 

odpowiada określonym normom i parametrom w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw przez cały okres 

obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego 

o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu 

zamówienia bądź płynność dostaw. 

2. W razie awarii dystrybutorów lub wyłączenia ze sprzedaży stacji Wykonawcy 

wskazanej w ofercie, Wykonawca jest obowiązany zapewnić tankowanie awaryjne na 

innej stacji paliw położonej w granicach administracyjnych miasta Jarosław (część I 

zamówienia) oraz miasta Oleszyce (część II zamówienia). 

§ 7 

1. Zakup paliwa będzie polegał na bezpośrednim tankowaniu  do zbiorników pojazdów 

będących w dyspozycji Zamawiającego przez osoby upoważnione do obsługi tych 

pojazdów (posiadających karty paliwowe gdy zakup odbywa się przy ich użyciu).  

2. Wykaz pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego i osób uprawnionych do 

tankowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Przy każdej transakcji (każdym tankowaniu) dokonywanej bez użycia kart paliwowych 

Wykonawca zobowiązany jest do wydania dokumentu potwierdzającego zakup 

zawierającego datę zakupu, ilość i cenę paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, a także 

imię i nazwisko pobierającego (upoważnionego) wraz z jego podpisem i podpisem 

upoważnionego pracownika stacji paliw z zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. W przypadku zakupu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart paliwowych 

Wykonawca zobowiązany jest do wydania dokumentu potwierdzającego zakup 

zawierającego co najmniej adres stacji paliw, datę i godzinę zakupu, ilość i wartość 

wydanego paliwa oraz numer rejestracyjny pojazdu, numer karty, na którą dokonywana 

byłą transakcja. 

§ 8 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zostało ustalone na 

podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w kwocie brutto……………. zł (słownie: 

...……………………………………………………………………….zł), która to cena 

zawiera wszystkie opłaty oraz koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności podatek VAT w stawce 

………….%,w kwocie………….zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………

…………………………….……zł). 

2. Nabywanie oleju napędowego przez Zamawiającego będzie następowało sukcesywnie 

według bieżących potrzeb na stacji Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. 

3. Każdorazowa sprzedaż oleju napędowego będzie dokonywana po cenach detalicznych 

brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji 

transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu: ……… %, naliczanego od ceny brutto 

za 1 litr paliwa. 

4. Rozliczanie zakupów dokonywanych w ramach umowy będzie realizowane w formie 

bezgotówkowej, na podstawie wystawianych faktur wg. zestawień / potwierdzeń 

transakcji. W przypadku rozliczenia zakupu paliwa dokonywanego przy użyciu kart 

paliwowych, Wykonawca dołączy do faktury zestawienie zbiorcze transakcji 

dokonanych w danym okresie rozliczeniowym zawierające m. in.: rodzaj paliwa, nr 

rejestracyjny pojazdu, nr karty paliwowej, miejscowość i nr stacji paliw, datę dokonania 

transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust cenowy dla paliw.  

5. Wykonawca wystawi fakturę za każdy okres rozliczeniowy po zakończeniu tego okresu. 

Okres rozliczeniowy trwa od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do 

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za wyjątkiem grudnia, w którym 2-gi okres 

rozliczeniowy zakończy się 24 grudnia.  

51.  Fakturę należy wystawić na odpowiednią placówkę Zamawiającego, w zależności od  

pojazdu, do którego olej napędowy był tankowany tj.: 

Część I:  

PSONI Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37 – 500 Jarosław, NIP: 792 10 19 877 

W treści faktur wystawianych na PSONI Koło w Jarosławiu należy wskazać jako 

odbiorcę placówki Zamawiającego: Sekcja Transportu, Ośrodek Rehabilitacyjno 

Edukacyjno Wychowawczy, Biuro Obsługi Placówek.  

Część II 

PSONI Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37 – 500 Jarosław, NIP: 792 10 19 877 ze 

wskazaniem odbiorcy: Sekcja Transportu. 

6. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. Za datę 

sprzedaży przyjmuje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.  
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7. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega, że zakup mniejszej ilości oleju napędowego, niż ilości 

określonej w SIWZ nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego.   

§ 92 

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dnia …. dostarczyć karty paliwowe na 

numery rejestracyjne pojazdów w liczbie odpowiadającej posiadanym przez 

Zamawiającego pojazdom tj. 10  kart - część I/1 karta – część II oraz jednej karty 

paliwowej identyfikowanej przez indywidualny numer karty (na okaziciela). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby kart 

paliwowych w trakcie obowiązywania umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegnie liczba 

samochodów służbowych Zamawiającego, numer rejestracyjny samochodu, a także gdy 

karta ulegnie zniszczeniu.  

3. Wydanie większej liczby kart paliwowych jest dla Zamawiającego bezpłatne i nastąpi 

w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zgłoszenia. 

4. Karty powinny być zabezpieczone poufnymi, indywidualnymi numerami. 

5. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty lub 

poinformowaniu przez Zamawiającego o wycofaniu samochodu z użytkowania wraz 

z bezpłatnym wydaniem karty dodatkowej lub zamiennej w miejsce karty utraconej lub 

po zakończeniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 

6. Wszelkie koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji 

zamówienia ponosi Wykonawca. 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, 

nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych są kary 

umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy (rozumiane jako brak możliwości 

zakupu oleju napędowego u Wykonawcy z wyłączeniem: modernizacji 

stacji paliw, awarii technicznej, bądź dostawy paliwa na stacji paliw pod 

warunkiem niezwłocznego poinformowania Zamawiającego oraz 

zapewnienia możliwości tankowania awaryjnego na innej stacji paliw 

położonej w granicach administracyjnych miasta Jarosławia (część I 

zamówienia) oraz miasta Oleszyce (część II zamówienia) - w wysokości 

200,00 zł za każdy dzień opóźnienia;; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego ustalonego w § 8 ust. 

1; 

                                                 
2Dotyczy wyłącznie wykonawców oferujących zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych.  
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c) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych 

w § 11 ust. 1 w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto 

w odniesieniu do wartości niezrealizowanego zamówienia.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości 

wynagrodzenia umownego ustalonego w niniejszej umowie. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dokonanie zakupu paliwa 

z powodu awarii dystrybutora lub wyłączenia stacji paliw ze sprzedaży Zamawiający 

ma prawo dokonania zakupu w innej stacji paliw wybranej przez Zamawiającego, chyba 

że Wykonawca wskaże inną stację paliw spełniającą warunki w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia. Prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku 

opóźnienia przysługuje Zamawiającemu wyłącznie, jeśli Wykonawca nie wskaże innej 

stacji paliw spełniającej warunki w zakresie przedmiotu zamówienia. 

5. Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony 

notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 

§ 11 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w przypadku: 

1) utraty koncesji przez Wykonawcę, 

2) zamknięcia lub likwidacji stacji paliw, 

3) powtarzającego się niewykonywania lub wykonania w sposób niezgodny 

z umową przez Wykonawcę obowiązków objętych umową; 

4) konieczności tankowania awaryjnego z przyczyn określonych w § 6 przez okres 

dłuższy niż 7 dni roboczych. 

2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia woli 

w formie pisemnej. 

3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. 

4. Zamawiający nie rozwiąże umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2) i 4) jeśli 

Wykonawca posiada inną stację paliw znajdującą się na terenie miasta Jarosławia/ 

Oleszyc i wskaże ją do realizacji zamówienia publicznego. Zmiana stacji paliw w tym 

przypadku wymaga zmiany umowy.  

§ 12 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w szczególności gdy: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany sposobu realizacji zamówienia 

z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem 
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podwykonawców, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości 

niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca 

powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany 

sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na 

samodzielną realizację przez Wykonawcę, 

3) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT oraz innych 

podatków i opłat; 

4) nastąpi zmiana w wykazie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego lub 

osób uprawnionych do tankowania (załącznik nr 2 do niniejszej umowy) oraz 

w liczbie kart paliwowych. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszelkie 

przepisy prawa mające zastosowanie przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

§ 14 

Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

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

stron. 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                     ……….……………………… 
                  (Zamawiający)                                                                                                                    (Wykonawca) 

 

 

 

 

 


