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WO-II.272.2.22.2019.MT              Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

Wzór umowy 

 

Umowa 
 

zawarta w dniu ……………….. 2019 r. w Krakowie pomiędzy: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków,  

NIP 676-12-42-694, REGON 006473159, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

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

a 

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

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

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta 

umowa o treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup dla osobowych samochodów służbowych będących 

w użytkowaniu Kuratorium Oświaty w Krakowie: 

a) paliw w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych na terenie Polski,  

w szacunkowej ilości: 

• benzyna bezołowiowa Pb 95 - 12000 litrów, 

• benzyna bezołowiowa Pb 98 - 1000 litrów, 

• gaz LPG - 4000 litrów; 

b) innych paliw, produktów i usług związanych z obsługą samochodów służbowych (np. oleje 

silnikowe, płyny eksploatacyjne, żarówki, wycieraczki, bezpieczniki, mycie i odkurzanie 

samochodów) w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych na terenie 

Polski. 

2. Umowa realizowana będzie sukcesywnie w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do wyczerpania 

środków określonych w § 4 ust. 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. Wykaz wszystkich stacji paliw, na których Zamawiający będzie mógł tankować z opustem 

stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego uprawnionych do tankowania paliw na stacjach 

Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości paliwa danego rodzaju, 

wskazanej w ust. 1 lit. a, pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy określonej  

w § 4 ust. 1, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 

 

§ 2 

Warunki realizacji 

1. Sukcesywny zakup paliw oraz innych produktów i usług wymienionych w § 1 ust. 1 dokonywany 

będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych na stacjach paliw, 

którymi dysponuje Wykonawca zlokalizowanych na terenie Polski. 

2. Wykonawca bez pobierania opłaty dostarczy i wyda Zamawiającemu karty flotowe 

umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa u operatorów stacji paliw, którymi dysponuje 

Wykonawca w ilości 8 szt. kart przypisanych do poszczególnych samochodów Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego i aktywować elektroniczne 

karty flotowe w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dostarczone karty nie będą 

objęte programami lojalnościowymi. 

4. Wykonawca przekaże pisemną instrukcję z zakresu posługiwania się kartami flotowymi  

dla pracowników Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego przeprowadzi bezpłatnie 

szkolenie dla pracowników w tym zakresie. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o zmianach w wykazie samochodów 

służbowych. Zmiana nie wymaga formy aneksu do umowy. 

6. W przypadku zmiany samochodów służbowych, zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości, 

Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty lub bezpłatnie dezaktywuje 

zbędną ilość kart. Wykonawca zobowiązuje się wydać i aktywować dodatkowe karty w terminie 

10 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia. 

7. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania i dostarczenia nowej karty oraz jej 

aktywowania w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Koszt wydania karty zamiennej 

wynosił będzie 10 zł netto i obciążał będzie Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu przez Zamawiającego  

jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. Blokada karty odbywać się może poprzez telefoniczne 

zgłoszenie (potwierdzone faksem lub e-mailem), na całodobowej infolinii lub poprzez stronę 

internetową – portal dedykowany do konkretnego klienta.  

9. Zamawiający z chwilą zgłoszenia utraty karty nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane 

przez osoby nieuprawnione na podstawie tej karty. 

10. Osoba uprawniona dokonująca zakupu na stacji paliw otrzyma każdorazowo pisemne 

potwierdzenie warunków zakupu w formie paragonu lub innego dokumentu. 

11. Wykonawca zamieści na swojej stronie internetowej aktualny wykaz stacji paliw 

zlokalizowanych na terenie Polski, na których Zamawiający będzie mógł tankować z opustem. 

12. Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającego każdorazową próbę tankowania paliwa  

do samochodu innego niż ten, do którego przypisana jest karta. 
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§ 3 

Nadzór nad umową 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

a) Ze strony Wykonawcy - ………………., tel. ………….., fax: …………, e-mail …………… 

b) Ze strony Zamawiającego - …………………., tel. ………….., fax: …………,  

e-mail …………………  

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać 

się poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga formy 

aneksu. 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosić będzie 

…………………… zł (słownie: ………………… złotych …/100). 

2. Wykonawca udziela stałego opustu za zakup paliw wskazanych w § 1 ust. 1 lit. a) w okresie 

obowiązywaniu umowy w wysokości …… % (słownie: ……….. procent). 

3. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie 

zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej 

stacji) w danym dniu, pomniejszonej o kwotę opustu wymienionego w ust. 2. 

4. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup innych produktów i usług (np. oleje silnikowe, 

płyny eksploatacyjne, mycie i odkurzanie samochodów) wynikać będzie z ilości faktycznie 

zakupionych produktów i usług oraz ceny obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej 

stacji) w danym dniu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania dostawy lub jej części, co najmniej  

w 50% ogólnej wartości brutto umowy określonej w ust. 1. W przypadku niewykorzystania kwoty 

w ilości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  

z tego tytułu. 

6. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty (w tym również wydanie dodatkowych kart  

w przypadku określonym w § 2 ust. 7), które ponosi Wykonawca w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1 do 15 dnia miesiąca 

oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca w terminie do 7 dni po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego wraz ze zbiorczym zestawieniem transakcji z danego okresu rozliczeniowego. 

Zbiorcze zestawienie należy przekazać w formie elektronicznej lub papierowej. Za datę sprzedaży 

uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.  

8. Zbiorcze zestawienie transakcji, o którym mowa powyżej, zawierać będzie następujące informacje 

w stosunku do każdej transakcji: 

1) datę i dokładny czas przeprowadzenia transakcji, 

2) nr rejestracyjny pojazdu, 

3) nr elektronicznej karty flotowej, na którą dokonano zakupu, 

4) ilość i rodzaj paliwa oraz cena jednostkowa brutto i wartość brutto zakupu przed opustem, 

5) wartość brutto zakupionego paliwa, 

6) ilość i rodzaj zakupionych produktów i usług oraz cena jednostkowa brutto, 

7) wartość brutto zakupionych produktów i usług, 

mailto:agnieszka.bakiewicz@orlen.pl
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8) miejscowość i numer stacji paliw, na której dokonano transakcji, 

9) stan licznika pojazdu przy tankowaniu, 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

w terminie 21 dni od daty jej wystawienia, według zbiorczych zestawień transakcji za dany okres 

rozliczeniowy, załączonych do ww. faktury, przy czym Wykonawca będzie dostarczał faktury 

Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku nie 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w wymaganym terminie, termin płatności będzie 

wynosił 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy, wskazany  

na fakturze. 

11. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej 

wysokości. 

12.  Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Gwarancja i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych paliw, o których mowa w §1 umowy, 

spełniających wymagania 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) 

w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016, poz. 540) oraz Normy Polskiej PN-EN 228. 

2. Wykonawca oświadcza, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji 

paliw zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw 

oraz dokumentów odnośnie warunków technicznych stacji paliw na każde żądanie 

Zamawiającego. 

4. Niezależnie od kar umownych Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami 

fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca,  

po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, 

przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. Wykonawca ma obowiązek przyjąć pisemną 

reklamację od Zamawiającego i zająć stanowisko w ciągu 14 dni. Zamawiający ma możliwość 

pobrania próbek (w obecności pracownika Wykonawcy) i przekazania ich do wybranego przez 

siebie akredytowanego laboratorium. Natomiast jeżeli Wykonawca nie dysponuje świadectwami 

jakości danej dostawy paliwa, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca 

przeprowadzi badania próbek paliwa w laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji 

laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. W razie stwierdzenia złej 

jakości paliwa, koszty przeprowadzonego badania pokrywa Wykonawca. W przypadku gdy 

przeprowadzone badania nie potwierdzą złej jakości paliwa koszty badania ponosi Zamawiający. 
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§ 6 

Kary umowne 

1. Za każdorazowe stwierdzenie i zgłoszenie na piśmie przez Zamawiającego niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym uzasadnionego zastrzeżenia,  

co do jakości paliw potwierdzonego przez akredytowane laboratorium badawcze, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy 

zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z powodu: 

− siły wyższej,  

− awarii systemu obsługi,  

− przyjęcia paliwa na stację paliw,  

− modernizacji stacji paliw Wykonawcy.  

2. W przypadku 3 krotnego zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający może odstąpić  

od umowy w trybie natychmiastowym, tj. w terminie do 3 dni, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, z zastosowaniem sankcji przewidzianej w ust. 4. 

3. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminów określonych w § 2 ust. 3, 6 i 7 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 100 zł.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, wskazanych w ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 

20% od niezrealizowanej wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi 

przepisami z wyłączeniem § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 2.  

2. Jednostka dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w szczególności w następujących 

okolicznościach: 

a) w przypadku zmiany: nazwy, adresu, statusu firmy, numeru konta bankowego; 

b) w przypadku zmiany osób mających nadzór nad realizacją umowy; 

c) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie 

nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i stosowne zwiększenie 

lub zmniejszenie ceny jednostkowej brutto; 

d) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG); 

e) w przypadku zmiany w funkcjonowaniu laboratoriów akredytowanych, o których mowa  

w § 5 ust. 3. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 7 dni, w przypadku nieprzestrzegania  

przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  
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lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku,  

gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 

− Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego – załącznik nr 1, 

− Wykaz stacji paliw Wykonawcy – załącznik nr 2. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Wykaz samochodów służbowych Kuratorium Oświaty w Krakowie uprawnionych  

do tankowania paliw na stacjach Wykonawcy 

 

Lp. Marka pojazdu Numer rejestracyjny pojazdu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Wykaz wszystkich stacji paliw, na których Kuratorium Oświaty w Krakowie będzie 

mogło tankować paliwo z opustem 

 

Nr 

stacji 

paliw 

LOGO Województwo Miejscowość Adres stacji Godziny otwarcia  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


