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Załącznik nr 4 do Publicznego konkursu ofert 

 

 

UMOWA Nr ….AG/2021 -  

 

zawarta dnia ................ w..............................., 

pomiędzy: 

Miastem Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

NIP: 665-28-99-834, REGON: 311019036, 

reprezentowanym przez  Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a: 

.............................................................,  

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym 

na potrzeby Miasta Konina i OSP w 2022 r., zgodnie z Formularzem cenowym 

stanowiącym Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.    

2. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 2. WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Podstawowa dostawa obejmuje następujące paliwa: 

a) olej napędowy (ON) w ilości do ……. litrów,   

b) benzyna bezołowiowa (95) w ilości do ……….litrów . 

2. Zakup paliwa odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy poprzez 

tankowanie bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów oraz 

sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

3. Wykonawca zapewni sprzedaż paliwa dla Zamawiającego w stacji paliw 

zlokalizowanej na terenie Miasta Konina.  

4. Stacja paliw musi być otwarta przez cały tydzień w godzinach minimum od 

7:00 do 22:00. 

5. Zamawiający dokonywać będzie sukcesywnych zakupów paliw płynnych 

bezgotówkowo. 
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6. Wykaz osób uprawnionych do tankowania paliw w imieniu Zamawiającego 

oraz wykaz pojazdów/sprzętów wraz z numerami rejestracyjnymi 

podlegających tankowaniu określa Załącznik Nr 2 do umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości 

pojazdów w trakcie obowiązywania umowy, a także zmianę osób 

uprawnionych do tankowania. Wymieniona zmiana nie wymaga zmiany 

umowy, a jedynie zobowiązuje Zamawiającego do przekazania Wykonawcy 

zaktualizowanego wykazu osób i pojazdów.   

8. Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby 

Zamawiającego miesięczny wykaz zakupionego paliwa, w którym odnotowane 

zostaną: rodzaj paliwa, data jego wydania, nazwisko i imię osoby pobierającej 

paliwo, nr rejestracyjny pojazdu, ilość zatankowanych litrów oraz cenę 

jednostkową za litr danego paliwa obowiązującą w dniu tankowania.   

9. Wykaz wymieniony w pkt. 8 będzie podstawą do rozliczeń. 

10. Dostarczane paliwa powinny być zgodne z wymogami Polskich Norm 

Jakościowych, a w szczególności muszą spełniać wymagania jakościowe 

określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 

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

1680) oraz normy PN-EN 228:2013-04 i PN-EN 590:2013-12. Wykonawca 

przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde 

żądanie Zamawiającego. 

11. Stacja paliw Wykonawcy musi spełniać wymogi przewidziane przepisami dla 

stacji paliw zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki  z dnia 14 sierpnia 

2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych, i ich usytuowanie (Dz.U.z 

2014r.poz.1853). 

 

§ 3. WYNAGRODZENIE 

1. Płatność za zakupione paliwo dokonywana będzie w formie bezgotówkowej, 

rozliczenie na podstawie faktury wystawianej za okres rozliczeniowy przyjęty 

jako jeden miesiąc kalendarzowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości litrów  

poszczególnego rodzaju zatankowanego paliwa oraz cen jednostkowych 

obowiązujących z dniu zakupu paliwa (cana z dystrybutora) pomniejszonych 
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o rabat (w wysokości …. %) określony w formularzu cenowym 

Wykonawcy, obowiązujący w całym okresie trwania umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza wyłącznie formę opłaty z dołu, tj. wynagrodzenie z 

tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie wypłacane na podstawie 

faktury wystawionej do 10-go następnego miesiąca po zrealizowaniu usługi.  

Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na konto 

Wykonawcy. Termin zapłaty faktury – do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Strony ustalają, że w ramach niniejszej umowy Wykonawca realizował będzie 

sprzedaż paliw na rzecz Zamawiającego do czasu, gdy całkowita wartość 

zobowiązań Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nie przekroczy kwoty 

…………………..…. (słownie: …………………………) zł netto + należny podatek VAT w 

wysokości ……………..…. zł, co daje łącznie …………….……….… (słownie: 

……………….…….) zł brutto. Z chwilą osiągnięcia tej kwoty umowa niniejsza 

wygasa, i to niezależnie od terminu jej obowiązywania, określonego w § 1 ust. 

2 umowy. Obowiązek kontrolowania wartości umowy, o której mowa w 

niniejszym ustępie leży po stronie Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 3 zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  

6. Do każdej faktury Wykonawca dołączy wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 8. 

7. Określone  w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1) rodzaje i ilości paliw 

płynnych są wartościami szacunkowymi określonymi na podstawie 

aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego. Mogą one ulec zmianie w zależności 

od faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, i tym samym oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń o realizację 

świadczeń w wielkościach podanych w formularzu cenowym. Rozliczenia będą 

następować w oparciu o faktyczną ilość zatankowanego paliwa, po cenach 

określonych w  w ofercie Wykonawcy. Zamawiający szacuje, iż minimalna 

wysokość świadczeń objętych umową wyniesie 70 % jej wartości.  

8. Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla 

Wykonawcy, powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez 

Zamawiającego, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, kiedy 

podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdzie się w w/w 

wykazie, Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt 

w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby Zamawiającego, celem 
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zwolnienia się z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe.  

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych  

w związku z COVID-19 termin ten wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 

 

§ 4.  ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy, polegająca na zmianie wynagrodzenia za 

przedmiot zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy 

niezmienności cen netto. 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, polegająca na rozszerzeniu świadczenia 

Wykonawcy i zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku 

zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego  paliwa płynne w związku z 

prowadzoną działalnością lub innymi okolicznościami (np. reorganizacją) 

powodującymi, iż wskazana przez Zamawiającego w ramach zamówienia 

podstawowego ilość paliwa okaże się niewystarczająca w okresie umownym.   

W takim przypadku Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. Prawem 

opcji jest możliwość zwiększenia liczby usług na warunkach zawartej umowy 

o 15% w stosunku do zamówienia  podstawowego, w zakresie każdego 

rodzaju paliwa objętego przedmiotem umowy (maksymalna wartość opcji). 

Usługi realizowane w ramach prawa opcji  odbywać się będą na warunkach 

zawartej umowy, ponad ilość paliwa określoną dla zamówienia 

podstawowego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie w 

okresie realizacji umowy – do wyczerpania wielkości określonej jako 

maksymalna wartość opcji, łącznie w ramach całej umowy. Prawo opcji jest 

uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w 

ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego 

z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego 

pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w 

określonym przez niego zakresie. 

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej. 

4. Umowa ulega zmianie / może ulec zmianie w przypadku zaistnienia 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają / mogą 

wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z 

art. 15r ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
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§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wypełnili lub będą wypełniać 

obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). Obowiązek zostanie spełniony wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały 

uzyskane w celu realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą 

umową. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca zapewnia, że udostępnione mu przez Zamawiającego dane 

osobowe będą przetwarzane przez niego wyłącznie w celu realizacji 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.   

 

§ 6.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy będą rozpatrywane przez sądy 

właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda informacja pomiędzy Stronami umowy może być przekazana pocztą, 

drogą elektroniczną lub osobiście, chyba że postanowienia umowy stanowią 

inaczej. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji 

wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa Kodeks cywilny, 

przepisy o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi do nich 

wydanymi. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 

 

           ____________________            _______________________ 
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Osobami do kontaktu w sprawie realizacji umowy są:  

1) ze strony Wykonawcy: ………………… tel. …………………………… e-mail …………………………. 

2) ze strony Zamawiającego: ………………………tel 63 240 12 88. e-mail ………………………… 

 

 

Integralną część umowy stanowi: 

załącznik nr 1 – Formularz cenowy Wykonawcy 

załącznik nr 2 - Wykaz osób uprawnionych do tankowania paliw w imieniu 

Zamawiającego oraz wykaz pojazdów/sprzętów. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

Wykaz osób uprawnionych do tankowania paliw w imieniu Miasta Konina 

oraz pojazdów/sprzętów podlegających tankowaniu 

 

 

L.P 

MARKA 

POJAZDU/RODZAJ 

SPRZĘTU 

NR 

REJESTRACYJNY 

RODZAJ PALIWA IMIĘ I NAZWISKO OSOBY 

UPOWAŻNIONEJ DO 

TANKOWANIA POJAZDU 

1. 

  

    

 
 

 

 

2. 

  

    

 
 

 

 

3.   

 
 

 

 

4.   

 
 

 

 

5.   

 
 

 

 

 

 

………………………………………. 

Podpis Zleceniodawcy 

 


