Znak: WAD.2600.14.2022

Załącznik Nr 4
Umowa / wzór

zawarta w dniu
r. w Krakowie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, ul. Kołowa
3 30-134 Kraków, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Tomasz Wilczek – Wojewódzki Inspektor
Maria Mendel - Główny Księgowy
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
zwaną dalej w niniejszej Umowie „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu na dostawę paliwa dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Krakowie”, znak sprawy WAD.2600.14.2022, w oparciu o regulamin udzielania zamówień
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 PLN stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 7/2021 z dnia 22 stycznia 2021r.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie i Oddziałów realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na
stacjach paliw Wykonawcy na terenie miasta Krakowa i gmin będących siedzibami Oddziałów WIORIN Kraków w
ilościach: etylina bezołowiowa 95 około 16 000 litrów, olej napędowy około 400 litrów, skroplony gaz (LPG) około
400 litrów.
2. Podane ilości paliwa są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość
zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb
Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przedmiotu
zamówienia, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
3. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
22 kwietnia 2020r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2020 poz.727) oraz rozporządzeniu
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
(Dz. U. z 2021 poz. 1293).
§2
Termin wykonania umowy od dnia 09.12.2022 do dnia 08.12.2023 na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
§3
1.Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zatankowane paliwo według obowiązujących w chwili
tankowania cen na stacji paliw, na której zatankowano paliwo.
2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, strony ustalają upust w wysokości 0 %, o który każdorazowo zostanie
pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej w punkcie sprzedaży, w chwili dokonywania
transakcji.
3. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego nie przekroczy kwoty ..…,00 zł PLN. Wykonawcy
nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w powyższej kwocie.
§4
1. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16
dnia do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresy rozliczeniowego.

2. Rozliczenie zakupów dokonanych w ramach niniejszej umowy realizowane będzie przelewem na podstawie
wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dnia od daty wystawienia
faktury dwa razy w miesiącu według cen detalicznych obowiązujących na stacjach Wykonawcy w dniu tankowania
zgodnie z zestawieniem tankowań załączonych do faktury.
3. Do faktury dołączony zostanie wykaz dokonanych transakcji z wyszczególnieniem:
a) miejsca i daty zakupu,
b) ilości i rodzaju tankowanego paliwa,
c) ceny tankowanego paliwa,
d) numeru rejestracyjnego samochodu tankującego paliwa
4. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy do banku prowadzącego
jego rachunek.
§5
1. Karty paliwowe wydane będą Zamawiającemu nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia przedłożenia
wniosku na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy lub wniosku w przypadku blokady danej karty
wynikającej z jej utraty lub wniosku o wydanie nowej karty.
2. Strony przyjmują następujące opłaty przysługujące Wykonawcy z tytułu wydania kart paliwowych:
1) wydanie nowej karty – bezpłatnie,
2) wydanie karty zamiennej w miejsce zagubionej, skradzionej lub w wyniku zmiany danych zawartych na karcie
– …… brutto zł.
3. Zakup paliwa na stacji paliw dokonywany będzie każdorazowo, tylko do samochodów wymienionych w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, lub dodatkowo wskazanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
4. Zamawiający zobowiązany jest na bieżąco uaktualniać wszelkie dane zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
5. Niniejsze warunki obowiązują przez cały czas trwania umowy.
§6
1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 5 % maksymalnej wysokości nominalnej zobowiązania
Zamawiającego określonego w § 3 ust. 3 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności w przypadku:
1) pisemnej zasadności reklamacji jakości dostarczonego paliwa potwierdzonej przez 2 niezależne
przeprowadzone badania laboratoryjne,
2) zaprzestania świadczenia dostaw trwającego ponad 5 dni.
3. Niedokonanie zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty
za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. Ponadto,
Wykonawca po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty określonego w wezwaniu do zapłaty,
może dokonać zablokowania wszystkich kart wydanych Zamawiającemu. Do chwili uregulowania zaległej
należności dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy ich użyciu nie będzie możliwe. Decyzję o odblokowaniu
kart podejmuje Wykonawca. Odblokowanie kart musi nastąpić nie później niż w terminie 48 godzin od dnia
otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty zaległych należności.
4. Strony ustalają kary umowne w wysokości 5 % maksymalnej wysokości nominalnej zobowiązania
Zamawiającego określonego w § 3 pkt 3 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z
tytułu udokumentowanej wykonanej części umowy.
6. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji części zamówienia za niezrealizowane zakupy paliwa w ilości
określonej w § 1 ust. 1 umowy.
7. Odstąpienie wymaga każdorazowo formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy
o przyczynie odstąpienia.

§7
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, strony
umowy obowiązuje następująca droga reklamacyjna.
2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres e-mail:

2

wi-krakow@piorin.gov.pl, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz
żądanie Zamawiającego.
3. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji
o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji.
4. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania
od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania
tych informacji.
5. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez
Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/ fakturami.
6. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na
drodze sądowej.
§8
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień Publicznych oraz
innych aktów prawnych.
3. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowią :
1) Spis pojazdów będących własnością Zamawiającego objętych systemem tankowania przy użyciu kart
paliwowych
2) Oferta Wykonawcy
3) Regulamin korzystania z kart paliwowych
4) Wykaz stacji paliw
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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