
                                                                                                                      Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Istotne postanowienia umowy 
 

Umowa na dostawy paliw 

zawarta w dniu …………………2022 r. w Ostrowcu Św. pomiędzy: 

 

 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Spółka Akcyjna, 27-400 Ostrowiec Św. ul. Żabia 40, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach KRS pod nr 0000050306, wysokość kapitału 

akcyjnego 4830000 zł, w całości wpłacony, NIP 661-02-00-189, REGON 000617700, 

zwanym dalszej „Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

……………………………………

……………………………………

a 

  2 .  ……………………………………………………………………………………………… 

 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez 

………………….…………………………………….…………………………………

…………………………………………………… KRS pod numerem /lub wpisanym 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej………………………, wysokość kapitału …. …………………….NIP 

………………………………REGON..……………. zwanym dalszej  

„Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1/ …………………………………………………………………………………………... 

 

2/ ……………………………………………………………………………………..  

zwanymi dalej „Stronami”. 

 

 

        Umowa   niniejsza   zawarta   zostaje   na   podstawie   rozstrzygniętego   w   dniu   …… 

…………………postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2022, poz. 1710 ze zm.) o następującej treści: 

 

 

                                                                    §1 

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1.  Przedmiotem  niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę paliw płynnych: 

  - olej napędowy  

  - benzyna Pb 95   

 - autogaz LPG 

2 Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać a Zamawiający sukcesywnie nabywać paliwa zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ oraz zgodnie z ofertą, w następującym 

asortymencie i ilościach : 

a/olej napędowy wg. normy PN-EN 590 w ilości szacunkowej 3.500.000 litrów jakościowo zgodny 

z parametrami przedstawionymi w ofercie oraz dostosowany pod względem temperatury 

zablokowania zimnego filtra do panujących warunków atmosferycznych; 

b/benzyny Pb 95  wg .  normy P N -E N 2 2 8 w ilości s zacunkowej  300.000 litrów;  

c) autogazu LPG wg. normy P N-E N 5 8 9+A1:2012 w ilości szacunkowej 60.000 litrów; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia plus/minus 10% w czasie 

trwania umowy, a taka zmiana nie będzie wymagała formy pisemnej. Wykonawcy nie przysługuje  



z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie, a w szczególności  o zapłatę przez Zamawiającego kwoty 

stanowiącej różnicę pomiędzy wartością całości przedmiotu umowy, a wartością zrealizowanego 

zamówienia. W takim przypadku odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy  

i będzie stanowiło wartość faktycznie zakupionego przez Zamawiającego paliwa. 

4.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością, zgodnie z    

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania 

umowy.  

5.Sprzedający wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:     

………………………(słownie złotych:……………../100) w formie ………………….. 

6. Umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat licząc od dnia jej podpisan ia. 

7. Kupowane paliwa  przeznaczone  są  na  potrzeby własne  Zamawiającego i w celu dalszej 

odsprzedaży. 

8. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

a/złożona oferta wraz z załącznikami, 

b/SWZ  

c/pismo zawiadamiające o wyborze oferty. 

                                                                                     

         §2 

1.Odbioru paliw tj. olej napędowy, benzyna Pb 95 z miejsca odbioru/bazy magazynowej wskazanej 

przez Wykonawcę dokonywał będzie Zamawiający własnym środkiem transportu. Transport paliwa 

odbywał się będzie na koszt i ryzyko Zamawiającego.   

2.Autogaz LPG dostarczał będzie Wykonawca własnym środkiem transportu do Stacji Paliw 

znajdującej się na terenie siedziby Zamawiającego.  

Transport autogazu LPG z bazy magazynowej  Wykonawcy do stacji paliw Zamawiającego  

odbywał się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiają, że zamówienie 

zostanie zrealizowane dopiero z chwilą przepompowania paliwa do zbiorników Zamawiającego i 

potwierdzenia ilości paliwa. Z tą chwilą przechodzi na Zamawiającego ryzyko związane z 

ewentualnymi szkodami dotyczącymi dostarczonego paliwa. 

3. Zamówienia  ilościowe  na  paliwa, o których mowa w ust. 1, Zamawiający składał będzie 

sukcesywnie, pisemnie na adres……………………..,  e - mailem na adres poczty elektronicznej 

………………………. lub drogą  elektroniczną z wyprzedzeniem nie krótszym niż 1 (jeden) dzień 

roboczy przed terminem odbioru.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że baza magazynowa paliw, o której mowa w ust. 1 znajdować się 

będzie we wskazanym przez Wykonawcę miejscu odbioru/bazie magazynowej, w odległości do …… 

km od siedziby Zamawiającego i dostępna będzie dla Zamawiającego, w dniach roboczych 

całodobowo a w soboty przez minimum 6 godzin w ciągu doby, możliwość zakupu paliw odbywać się 

będzie w sposób ciągły i niezakłócony ewentualnymi brakami paliwa. Odległość liczona jako 

najkrótsza odległość drogowa podana na stronie internetowej www.wyznaczanie-trasy.pl.  

Wykonawca wskaże również jedno dodatkowe miejsce odbioru/ bazę magazynową  znajdującą się  

w odległości do 250 km od siedziby Zamawiającego, w której Wykonawca będzie mógł dokonywać 

zakupu paliw w przypadku braku możliwości realizacji dostaw z miejsca odbioru podstawowego  

z wyłącznej winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie wówczas koszty transportu Zamawiającego  

w kwocie 4 zł netto / km wynikające z różnicy odległości pomiędzy bazą podstawową a bazą 

dodatkową. Różnica odległości liczona będzie według tachografu wskazującego faktycznie 

przejechane kilometry, przejazd odbędzie się drogą umożliwiającą poruszanie się pojazdu 

przewożącego paliwo.  

5. W przypadku dostawy  autogazu LPG - Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy 

odbywały się w godzinach od 07:00 do 14:00, w terminie nie dłuższym niż 48 godziny od 

momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania poszczególnych zamówień pisemnie, e-mailem na adres poczty elektronicznej 

……………. lub drogą elektroniczną. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę 

paliwa w dni robocze, w godz. od 07:00 do 15:00. 
                                                                

§ 3 

http://www.wyznaczanie-trasy.pl/


1. Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczania na własnej Stacji Paliw informacji, o podmiocie 

będącym dostawcą paliwa. 

2.Do każdej dostawy Wykonawca załączał będzie kserokopię, poświadczonego za 

zgodność z oryginałem, certyfikatu (świadectwa) jakości wystawionego przez  

akredytowane laboratorium (wygenerowane elektronicznie przez bazę paliwową świadectwo 

jakości traktowane będzie przez Zamawiającego jako oryginał dokumentu) oraz dokument 

wydania - dowód WZ, który będzie zawierał m.in. następujące informacje: jednostkę 

miary, objętość rzeczywistą, masę produktu, temperaturę nalewu, gęstość w temperaturze 

+15°C, objętość w temperaturze +15°C.. 
3.Przy każdej  dostawie oleju napędowego, benzyny Pb 95, Zamawiający przed rozładunkiem jest 

uprawniony do pobrania próbki paliwa w ilości do 2 litrów z każdej komory. Pobrana próbka 

paliwa w przypadku uzasadnionego podejrzenia niezgodności z przedstawionym certyfikatem 

jakościowym /w tym: klarowność, zawiesiny, ślady wody i inne zanieczyszczenia/, zostanie poddana 

badaniu przez niezależne laboratorium, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony.  

W przypadku potwierdzenia niezgodności koszty takiego badania  ponosił będzie Wykonawca.  

4. Zamawiający przez okres obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do dwukrotnego 

przebadania w ciągu roku pobranych próbek każdego rodzaju paliwa w niezależnym 

akredytowanym laboratorium. W przypadku potwierdzenia, że paliwo nie spełnia norm 

jakościowych określonych w obowiązującym rozporządzeniu jakościowym koszty badania 

ponosi Wykonawca, w przypadku potwierdzenia spełniania norm jakościowych określonych 

w obowiązującym rozporządzeniu jakościowym koszty badania ponosi Zamawiający. 
 5.Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  

z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, 

1680 z późn. zm.). 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanych paliw i w przypadku stwierdzenia 

przez niezależne laboratorium, że jakość sprzedawanego paliwa nie odpowiada obowiązującym 

normom, Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę jaką poniósł Zamawiający na skutek zakupu 

paliwa nie spełniającego norm jakościowych wycenioną wg. cen rynkowych po uprzednim 

uzgodnieniu jej wysokości z Wykonawcą. W przypadku braku współpracy ze strony Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo samodzielnego wyliczenia wysokości szkody, w tym także 

utraconych korzyści.  

7. Strony dopuszczają możliwość potrącenia wyliczonej szkody, o której mowa powyżej w ust. 6,  

z  należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

 

                                                               § 4 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy ustala się do kwoty netto 

………………………….zł plus podatek VAT …..%, czyli do kwoty brutto 

…………………….………….zł (słownie złotych: …………).  

2.Faktyczna cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa stanowić będzie 

iloczyn ilości paliwa wynikającego z dowodu dostawy oraz ceny 1 litra paliwa, 

pomniejszonej o stały upust w wysokości określonej w ust. 3 poniżej. Wykonawca 

każdorazowo ustala cenę za 1 litr paliwa  wg portalu www.orlen.pl z dnia dostawy (Cena 

hurtowa netto zł/litr  dla ON, Pb 95), lub wg portalu www.orlenpaliwa.com.pl z dnia dostawy dla 

autogazu LPG na podstawie ceny za 1 litr paliwa wg. ceny hurtowej netto dla woj. 

świętokrzyskiego zł/litr, z uwzględnieniem upustu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

wyłącznie za faktycznie odebrane paliwa. Cena za 1 litr oleju napędowego, benzyny Pb 95 odnosi się 

do 1 litra paliwa w temperaturze referencyjnej +15 stopni Celsjusza. 

3.Wykonawca ustanawia upusty, które nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania 

umowy, w wysokości: 

-w przypadku oleju napędowego - …….zł/litr 

-w przypadku benzyny Pb 95 – ……… zł/litr 

-w przypadku autogazu LPG -….. zł/litr 

http://www.orlen.pl/
http://www.orlenpaliwa.com.pl/


 

4. Faktury VAT za paliwo wystawiane będą sukcesywnie, bezpośrednio po dostawie na podstawie 

dokumentów WZ w rozbiciu na poszczególne rodzaje paliw z doliczeniem podatku VAT, według 

zasady określonej w ust. 2 i stawek za paliwo obowiązujących w dniu zakupu, o których mowa w ust. 

2, z uwzględnieniem upustu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do 

otrzymania faktury. 

6. Zapłata należności następowała będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………………… na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w 

terminie ……….. do 21 dni liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania faktur elektronicznych 

przy uwzględnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 11.03.2004r.o podatku od 

towarów i usług oraz przepisach wykonawczych. Przerwanie dostaw przez Wykonawcę nie 

może nastąpić z powodu  opóźnionych płatności Zamawiającego, jeżeli opóźnienie w zapłacie 

nie przekroczy 7 dni od dnia wymagalności płatności. 
7. Za dzień zapłaty Strony umowy uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest do terminowego wykonywania 

obowiązków podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności do zapłaty 

należnego podatku od towarów i usług.  

                                                                                                                                                            

        § 5 

SIŁA WYŻSZA 

1.Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub w części zobowiązań 

wynikających z  umowy, jeżeli  niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej.  Za siłę wyższą 

w rozumieniu  umowy  uważa  się  klęski  żywiołowe,  katastrofy,  wojny,  mobilizację,  blokady, 

embargo, zamknięcie granic, decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub 

administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami tych organów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do zwolnienia Zamawiającego z 

obowiązku zapłaty za paliwo odebrane do czasu wystąpienia okoliczności wymienionych w ust.1. 

 

§ 6 

CESJA 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Przeniesienie praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na inne osoby wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 1 lub 2, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę 

zakazu określonego w ust. 1 lub 2 w terminie do 2 lat i 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. Przepisy §7 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio. 

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE 

UMOWY 

 

1. Zamawiajacy może odstąpić od umowy w przypadku: 

stwierdzenia, że Wykonawca nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 8 umowy, 

odstąpienie może być dokonane w terminie 2 lat licząc od dnia zawarcia umowy 

2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający złoży Wykonawcy w formie pisemnej i 

wywołuje ono skutki dopiero od chwili, gdy doszło do Wykonawcy w taki sposób, że ten mógł się 

zapoznać z jego treścią.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy z powodu: a/braku możliwości zakupu paliwa w zamówionej 

ilości lub w zgłoszonym terminie – w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym 



mowa w §4 ust.1 za każde zdarzenie oraz 1% wartości średniej dostawy przedmiotu zamówienia z 

ostatnich 3 miesięcy za każdy dzień opóźnienia, b/ w przypadku opóźnienia z realizacją dostaw w 

wysokości 1 % wartości brutto średniej dostawy przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 miesięcy za 

każdy dzień opóźnienia, c/ w przypadku dostarczenia złej jakości paliwa, niezgodnej z normami w 

wysokości 10 % wartości brutto średniej dostawy przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 miesięcy. 

4.Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym 

wymiarze. 

5. Zamawiający, w przypadku o którym mowa w ust. 3 lit. „c” , zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody i 

utraconych korzyści. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczonych kar na podstawie 

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należnościami Wykonawcy bez 

wzywania Wykonawcy do zapłaty. O dokonaniu potrącenia Zamawiający zawiadamia pisemnie 

Wykonawcę nie później niż w dniu dokonania potrącenia. 

7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 

księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.  

8.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy, sporządzony 

zostanie protokół podpisany przez obie Strony, w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia 

od Umowy. Protokół powinien zawierać opis zakresu wykonanego przedmiotu zamówienia  do dnia 

odstąpienia od Umowy. Jeżeli mimo wezwania Wykonawca nie podpisze protokołu, Zamawiający 

uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia i podpisania. 

 

                      

§ 8 

PODWYKONAWSTWO 

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części zamówienia podwykonawcy. Przez 

umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

której przedmiotem są sprzedaż i dostawy stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawartą miedzy 

Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 

2. Wykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia oświadczenia iż 

zlecił wykonanie umowy podwykonawcy wraz ze wskazaniem jego danych.  

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia, również za część którą 

Wykonawca powierzył osobom trzecim/podwykonawcy. 

§9 

ZMIANY UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany: 

zmiany cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym  zmianie 

ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia 

obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za 

usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT.  

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga, pod rygorem nieważności, sporządzenia aneksu do 

Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych niezależnych od Stron, które uniemożliwiają 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, Strony Umowy mogą wydłużyć termin 

wykonania Umowy o czas trwania zdarzeń zewnętrznych lub rozwiązać Umowę za porozumieniem 

Stron. 

5. Zmiany w zakresie adresów wskazanych w Umowie następują w drodze pisemnego zawiadomienia 

drugiej Strony niezwłocznie od zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy.  

§10 

POLISA UBEZPIECZENIOWA 



1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek posiadać ważną polisę  

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

niniejszej umowy.   

2. Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 10.000.000,00 

zł  (słownie złotych: dziesięć milionów) na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie 

ubezpieczenia.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa z przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC powinna obejmować m.in. 

rozszerzenie zakresu ochrony o:  

 a/odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania –  do 

wysokości sumy gwarancyjnej, 

 b/odpowiedzialność cywilną z tytułu za szkody wyrządzone przez podwykonawców 

Ubezpieczającego – do wysokości sumy gwarancyjnej.  

Niniejsze rozszerzenie dotyczy tylko sytuacji, kiedy Wykonawca zatrudni podwykonawców do 

realizacji niniejszego zamówienia,  

c/odpowiedzialność cywilną za produkt – do wysokości sumy gwarancyjnej, 

4.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę odpowiadającą warunkom 

określonym powyżej, oraz dowód uiszczenia składki w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. 

5. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania Umowy, Wykonawca obowiązany jest 

przedłużyć okres obowiązywania polisy i przedstawić dowód uiszczenia składki z tego tytułu, na co 

najmniej 7 dni roboczych przed wygaśnięciem polisy.  

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze. 

2.Strony zgodnie postanawiają rozwiązywać wszystkie spory i  rozbieżności  jakie mogą   

powstać związku z umową w drodze polubownej. Spory nie zakończone w drodze negocjacji strony 

poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

4.Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy. 

     
 
                    ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 
 
 

……………………………                                            ……………………. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1/złożona oferta wraz z załącznikami; 

2/SWZ;  

3/pismo zawiadamiające o wyborze oferty; 



 

 

 

 

 
 


