
WAD.272.3.2017 ZAŁĄCZNIK Nr II do S.I.W.Z. 

 

Umowa  - Projekt 

sprzedaży bezgotówkowej paliw płynnych dla środków transportu 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

 

 

zawarta w dniu ______________ 2017 r.  

 

pomiędzy  

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Krakowie, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

1. Andrzeja Nowaka – Wojewódzkiego Inspektora 

 

2. Marię Mendel – Głównego Księgowego 

 

a. 

……………………………………………………………………………………….. 

 zwaną dalej w niniejszej Umowie „Wykonawcą” , reprezentowaną przez: 

 

1.      …………………………………………………………………………………. 

 

2.  …………………………………………………………………………………. 

 

 

§ 1. 

Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 1579). 

 

§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i zakup paliw płynnych dla środków transportu 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Krakowie zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Zakup paliw płynnych będzie realizowany w ilościach odpowiadających potrzebom 

Zamawiającego w stacjach paliwowych należących do Wykonawcy. 

 

§ 3. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zakupionego paliwa poniżej 

oszacowanej ilości w opisie przedmiotu zamówienia S.I.W.Z. 

 

§ 4. 

Cena za 1 litr paliwa  w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zmieniona cena 

jest równa jednostkowej cenie paliw płynnych na stacji paliw Wykonawcy, jaka obowiązuje 

w dniu zakupu. 
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§ 5. 

1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT. Posiada Numer Identyfikacji 

Podatkowej  873-29-08-128 i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług (VAT) 

i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – 774-00-01-454 

3. Zapłata należności z tytułu zakupu paliw płynnych będzie dokonywana w oparciu o ilość 

i cenę obowiązującą w dniu realizacji transakcji. 

4. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu tj. po zakończeniu 

danego okresu rozliczeniowego i przesyłane Zamawiającemu wraz z wydrukiem 

zestawienia dokonanych transakcji w danym okresie rozliczeniowym. Przyjmuje się 

następujące okresy rozliczeniowe od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia 

miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.  

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony towar na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Termin płatności faktury zbiorczej – 21 dni od daty 

wystawienia faktury.  

6. Płatność nastąpi przelewem bankowym. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu 

środków na rachunek bankowy Wykonawcy 

 

§ 6. 

1. Zakup paliw płynnych będzie się odbywać w oparciu o sprzedaż bezgotówkową przy 

użyciu kart magnetycznych lub mikroprocesorowych, wydanych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca prowadzi rejestrację ilości i rodzaju paliwa podczas pobierania paliwa na 

stacji paliw. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego wręczenia kierowcy środka 

transportu dowodu wydania paliwa  zawierającego dane dotyczące: miejsca i daty oraz 

ilości i rodzaju dostarczanego paliwa. 

3. Ilość kart magnetycznych lub mikroprocesorowych jest uzależniona od ilości środków 

transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w Krakowie. 

 

§ 7. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jakości paliw płynnych Zamawiający może 

niezwłocznie żądać od sprzedawcy dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów 

jakościowych zakupionych paliw.  

 

§ 8. 

Umowa została zawarta na okres od ………2017r. do ………2019r., tj. okres 24 miesięcy od 

dnia podpisania umowy. 

 

§ 9. 

1. Na wydanej przez Wykonawcę karcie magnetycznej (płatniczej) lub mikroprocesorowej 

zostanie umieszczony numer rejestracyjny pojazdu. W razie zaistnienia uzasadnionych 

wątpliwości, Wykonawca ma obowiązek dokonać weryfikacji uprawnień użytkownika 

karty magnetycznej lub mikroprocesorowej do posługiwania się daną kartą. W tym 

Wykonawca sprawdzi tożsamość osoby posługującej się kartą w celu potwierdzenia 

umocowania do posługiwania się niniejszą kartą oraz numerem rejestracyjnym 

samochodu umieszczonym na karcie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia i stałej aktualizacji listy samochodów 

i kierowców upoważnionych do odbioru paliwa w jego imieniu. 
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§ 10. 

1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu, za zgodą 

obu stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

2. Zamawiający może  wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni w przypadku powtarzających 

się przypadków sprzedaży paliw niezgodnych z wymogami jakościowymi, określonymi 

przepisami rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz.1680). 

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 paliwowych wydanych 

Zamawiającemu. Do chwili uregulowania zaległej należności zablokowane karty 

paliwowe znajdować się będą na liście kart zablokowanych i dokonywanie transakcji 

bezgotówkowych przy ich użyciu nie będzie możliwe. 

 

§ 11. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 1579) oraz Ogólnych Warunków Używania Kart 

Wykonawcy z dnia……………, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami 

umowy oraz warunkami SIWZ. 

 

§ 13. 

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

1. ________________                                                                     1. ________________ 

 

 

 2. ________________                                                                    2. ________________ 

       

Zamawiający        Wykonawca 


