
Załącznik nr 2

UMOWA – wzór
Nr ZDiSK/DO/......./2018

zawarta w dniu ............. pomiędzy

Gminą  i  Miastem  Czerwionka-Leszczyny  z  siedzibą  przy  ul.  Parkowej  9,  44-230
Czerwionka-Leszczyny,  NIP  6420009726,  reprezentowaną,  na  podstawie
pełnomocnictwa Burmistrza przez:
mgr  inż.  Piotra  Łuc –  Dyrektora  jednostki  organizacyjnej  działającej  pod  nazwą
Zarząd  Dróg  i  Służby  Komunalne,  z  siedzibą  przy  ul.  Polnej  6,  44-238
Czerwionka-Leszczyny, zwaną dalej Zamawiającym

a
Firmą

…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................., nr NIP ….........................................................

REGON …………… reprezentowaną przez …………………………………….. 
zwanym/ą dalej Wykonawcą

§ 1
Przedmiot umowy, obowiązki Wykonawcy i wynagrodzenie 

Stosownie  do  dokonanego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)   Wykonawca  sprzedaje,  a  Zamawiający
nabywa przedmiot zamówienia obejmujący następujące produkty: 

benzynę bezołowiową E-5 (Pb 95) - w ilości  5 000 litrów

olej napędowy B7 - w ilości 50 000 litrów

dla potrzeb Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce - Leszczynach

§ 2

1. Dostawa realizowana będzie na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów do zbiornika,
na stacji paliw Wykonawcy w systemie bezgotówkowym. Wykaz pojazdów uprawnionych
do  tankowania  stanowić  będzie  załącznik  do  umowy.  Zmiana  wykazu  nie  będzie
wymagała aneksu do umowy.
2. Wykonawca  gwarantuje  wysoką  jakość  sprzedawanej  benzyny  i  oleju  napędowego,
spełniających  wymagania  norm,  odpowiednio  PN-EN 228  oraz  PN-EN 590  i  poniesie
wszystkie  koszty  związane  z  ewentualnymi  naprawami  pojazdów spowodowanymi  złą
jakością paliwa.
3.  Stacja  paliw  Wykonawcy  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  winna  spełniać
wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. 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 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1853  z późn. zm.)
4. Ustala się szacunkową wartość umowy na kwotę ............ zgodnie z wyliczeniem:



C =  5 000 litrów x (Σ1 - Σ1 x u-1) + 50 000 litrów x (Σ2 - Σ  x u-2) =  5 000 x ......... + 50 000 
x ........ = .............. + ................... =  .......................................... zł brutto 

słownie: .................................................................................................................................

z czego podatek VAT = ................................................ zł

słownie: .................................................................................................................................

wartość umowy netto = ................................................ zł

słownie: .................................................................................................................................

gdzie:
C- wartość umowy brutto
Σ1,2 – cena jednostkowa odpowiednio benzyny bezołowiowej i oleju napędowego  
obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy w dniu ogłoszenia postępowania 
przetargowego

u-1,2 – stała wartość udzielonego upustu w % odpowiednio dla benzyny 
bezołowiowej i oleju napędowego

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ogólnej wartości umowy w przypadku, gdy
ilość  litrów  paliwa  nie  zostanie  wykorzystana,  a  miałaby zostać  przekroczona wartość
umowy w czasie jej obowiązywania.
   
6.Ceną za sprzedaż paliw wymienionych w § 1 będzie cena z dnia tankowania tj. cena 
z dystrybutora pomniejszona o zadeklarowany stały upust :

 ......... % dla każdego litra benzyny bezołowiowej
 ......... % dla każdego litra oleju napędowego

7. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności  
w przestrzeganiu szczegółów organizacyjnych i proceduralnych, określonych w umowie.

8.   Wartość  umowy   określona  w  §  2  pkt  3  została  ustalona na  podstawie  oferty
przetargowej z określeniem zakładanej ilości planowanego do zakupu paliwa, przy czym
są to ilości  szacunkowe i  nie będą zobowiązywać Zamawiającego do zakupu paliw  w
pełnej  ilości  objętej  przedmiotem  zamówienia.  Z  tego  tytułu  Wykonawcy  nie  będą
przysługiwać żadne roszczenia. Zgodnie z prawem opcji, Zamawiający gwarantuje zakup
60 % oszacowanej maksymalnej ilości paliw, dostawa ponad gwarantowany próg zależna
będzie od potrzeb Zamawiającego.

9.  Paliwa  będące  przedmiotem  umowy  muszą  spełniać  wymogi  przewidziane
w Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  wymagań  jakościowych  dla  paliw
ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).

10.  Wykonawca  posiada  ważną  koncesję  na  sprzedaż  paliw  będących  przedmiotem
zamówienia,  przez cały okres  obowiązywania umowy.  W przypadku utraty koncesji  na
którykolwiek rodzaj paliwa będącego przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania
umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego świadectwa producenta



paliwa, potwierdzającego wymagane parametry paliwa na każde żądanie Zamawiającego.

12. W przypadku nieodpowiedniej jakości paliwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zlecenia dodatkowego badania. Jeżeli wynik badań potwierdzi  niezgodność parametrów
paliwa z obowiązującymi normami i  przepisami,  Zamawiający kosztem takiego badania
obciąży Wykonawcę.
13.  W  razie  dwukrotnego,  udokumentowanego  przypadku  sprzedaży  paliwa
nieodpowiedniej jakości, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze
skutkiem natychmiastowym, jednocześnie naliczając karę umowną. 

§ 3
Zapłata wynagrodzenia

1. Podstawą zapłaty za dostawę paliwa będą faktury wystawione za  zakupione paliwo.
2.Wykonawca nie więcej niż dwa razy w miesiącu ( za okres  od 01 do 15 dnia danego 
miesiąca  oraz od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca) wystawi fakturę za 
zrealizowaną (zakupioną) ilość paliwa z podaniem następujących szczegółów:

- data tankowania
- nr rejestracyjny pojazdu
- ilość i rodzaj zatankowanego paliwa
- cenę za 1 litr zatankowanego paliwa z uwzględnieniem stałego upustu 

(odpowiednio dla benzyny bezołowiowej i oleju napędowego)
- łączna wartość zakupionego w poprzedzającym wystawienie faktury 

okresie z rozbiciem na wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto
lub załączy do faktury osobny wykaz z podaniem informacji jw.

3.  Płatności  należności  z  tytułu  transakcji  bezgotówkowych  dokonywane  będą  przez
Zamawiającego  przelewem  w  terminie  do  21  dni  od  dnia  otrzymania   przez
Zamawiającego faktury VAT.
4. Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego.
5. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca:
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyn
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
NIP: 642-000-97-26

Odbiorca:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny

§ 4
Termin wykonania zamówienia

Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

§ 5(*)
Podwykonawstwo

1.  Wykonawca  powierza  wykonanie  części  zamówienia  w  zakresie
…...................................  Podwykonawcy/om  …......................................  bez  odrębnego
wynagrodzenia za pełnienie funkcji generalnego Wykonawcy, natomiast pozostały zakres



przedmiotu umowy Wykonawca wykona samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wprowadzić dodatkowego Podwykonawcę
i  określić  zakres  wykonywanej  przez  niego  części  przedmiotu  umowy  (zamówienia),
zmienić Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić zakres zamówienia
powierzonego Podwykonawcy.
 
3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca
powoływał  się  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
 
4.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  część
przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

(*) Uwaga: Zapisy ustępów: 1 i 2 zostaną zamieszczone w umowie w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  umowy  przy  udziale  Podwykonawców.  

W przeciwnym przypadku ustępy: 1, 2 i 4 otrzymają nowe następujące brzmienie: „1. Wykonawca wykona
przedmiot zamówienia samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 2. Wykonawca w trakcie realizacji  umowy
może  wprowadzić  Podwykonawcę  i  określić  zakres  wykonywanej  przez  niego  części  przedmiotu  umowy
(zamówienia), zmienić wprowadzonego Podwykonawcę, zrezygnować z wprowadzonego Podwykonawcy bądź
zmienić zakres zamówienia powierzony temu Podwykonawcy.”, „4. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy,
Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  część  przedmiotu  umowy,  którą
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.”. 
Ponadto zapis ustępu 3 tego paragrafu zostanie zamieszczony w umowie w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną
ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych. W przeciwnym wypadku zapis ustępu 3 nie zostanie zamieszczony w umowie, natomiast ustęp 4
uzyska numerację jako ustęp 3.

 

§ 6
Prawo do odstąpienia od umowy i kary umowne

1. W razie wystąpienia 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 w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy, uzasadnione okolicznościami wskazanymi w pkt. 1 powyżej,
powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  powinno  zawierać
uzasadnienie.
4. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy
 w przypadku:
-  nie  wywiązywania  się  z  przyjętych  do  wykonania  dostaw  paliw,  co   spowodowało
zakłócenia w realizacji zadań statutowych Zamawiającego
-  co  najmniej  dwukrotnego,  zgłoszonego  na  piśmie  i  potwierdzonego  zastrzeżenia
dotyczącego jakości paliw objętych zamówieniem
5.  W przypadku odstąpienia  przez Wykonawcę od umowy lub  przez Zamawiającego  
z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary



umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto o której mowa w § 2 ust. 4
6.  W razie  wystąpienia zwłoki  w płatności  za wykonane dostawy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy ustawowe odsetki.

§ 7
Zmiana istotnych postanowień umowy i postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy rozstrzygane będą na zasadach 
wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.

2. Jeśli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza możliwościami zmiany zawartej
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz  przewidywanymi  możliwościami dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w następujących okolicznościach:

1) jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, to
skutki finansowe wynikające z powyższego zostaną uwzględnione przez Zamawiającego i
Wykonawcę, po uprzednim wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych ustaleń w tym
zakresie w formie aneksu.
2) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ogólnej wartości umowy w przypadku, gdy
ilość  litrów paliwa  nie  zostanie  wykorzystana,  a  miałaby zostać  przekroczona  wartość
umowy w czasie jej obowiązywania.

4.  W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje 
Zamawiający  a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:



Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w RODO
1.  Zgodnie  z  art.  13  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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Zamawiający informuje, że:
1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zarząd  Dróg  i  Służby  Komunalne
z siedzibą przy ul. Polnej 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zdisk.pl.
3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  tylko  i  wyłącznie  w  celu  związanym
z  podpisaniem, realizacją oraz i rozliczeniem niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
i  b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w
związku  z  następującymi  przepisami  prawa:  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986).
Ponadto  w odniesieniu  do  Pani/Pana danych  osobowych  decyzje  nie  będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO w tym nie będą poddane procesowi
profilowania. 
4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  nie  krócej  niż  wynika  to  z  instrukcji
kancelaryjnej a tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny administratora.
6) Pani/Pan posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b)  na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych
z  zastrzeżeniem,  że  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą
postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może  naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO z
zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej  osoby fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Pani/Panu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  b
RODO.
8)  Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  do  podpisania,  realizacji  oraz
rozliczenia niniejszej umowy w związku ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ) jest obligatoryjne.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
2. Informacje zawarte w ust.  1 Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszystkim osobom
fizycznym,  których  dane  osobowe  przekaże  on  Zamawiającemu  w  związku  z  realizacją
niniejszej umowy.

WYKONAWCA:                                                                    


