Załącznik nr 3 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

w dniu …. ………… 2017 r. w Poznaniu (obowiązująca od 01.01.2018 r.) pomiędzy:
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 7781346888,
REGON 631257816,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………..
z siedzibą przy …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………….., REGON …………………………..,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………….
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39)
na „Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
w roku 2018”
znak postępowania: DA-IV-1.272.8.2017
zawarto umowę o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup na terenie Rzeczypospolitej Polskiej paliw
do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem § 4 ust. 2
niniejszej umowy, przy pomocy kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy,
na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
oraz w ofercie przetargowej stanowiących integralną część niniejszej umowy.
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§ 2 Realizacja przedmiotu umowy
1. Sukcesywna dostawa paliw do pojazdów polegać będzie na:
1) bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów służbowych
Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy przy użyciu
oznaczonych numerem rejestracyjnym kart paliwowych lub kart na okaziciela
oraz do kanistrów przy użyciu kart na okaziciela,
2) zakupie paliwa na całodobowych stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy
znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czynnych również w niedziele
i święta,
3) bezgotówkowej sprzedaży paliwa umożliwiającej prowadzenie przez Wykonawcę
ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca
tankowania, rodzaju, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu,
stanu licznika pojazdu (stan licznika podaje kierowca na stacji paliw),
4) rozliczaniu dokonanych transakcji dwa razy w miesiącu na zasadach określonych w § 6.
2. Wykaz użytkowanych przez Zamawiającego pojazdów zawiera załącznik nr 1
do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega, że pojazdy wyszczególnione w załączniku
nr 1, w tym rodzaj, ilość oraz numery rejestracyjne pojazdów mogą ulec zmianie w czasie
trwania niniejszej umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie
poprzez adres e-mail: …………………… Powyższe nie stanowi zmiany postanowień
niniejszej umowy.
4. Wykaz stacji paliw obsługiwanych przez karty flotowe Wykonawcy na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze szczegółowymi adresami zawiera załącznik nr 3
do niniejszej umowy.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
6. Do bieżącej współpracy w zakresie wykonania umowy wyznacza się:
1) ze strony Zamawiającego:
panią Karolinę Kmin-Pawłowską adres e-mail: karolina.kmin-pawlowska@umww.pl,
tel: 0- 61 626-69-18,
panią Bernadetę Korniewicz adres e-mail: bernadeta.korniewicz@umww.pl,
tel: 0-61 626-69-29.
2) ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………
tel: …………………………………………….

§ 3 Karty paliwowe
1. Wykonawca wyda Zamawiającemu 18 szt. płatniczych kart paliwowych zabezpieczonych
indywidualnym kodem PIN, w tym po jednej karcie oznakowanej numerem rejestracyjnym
dla każdego pojazdu wymienionego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
(15 szt.) z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 oraz trzy dodatkowe karty paliwowe na okaziciela.
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2. Karty paliwowe, umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw na wskazanych w załączniku
nr 3 stacjach paliw, zostaną wydane Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy
lub niezwłocznie po jej podpisaniu jednak nie później niż do dnia 01 stycznia 2018 r.
pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej
za nienależyte wykonanie zobowiązania w wysokości określonej w § 8 ust. 4 umowy.
3. Karty paliwowe zostaną wydane Zamawiającemu na podstawie prawidłowo wypełnionego według wzoru Wykonawcy - wniosku Zamawiającego o przygotowanie i wydanie
płatniczych kart paliwowych w terminie wskazanym w ust. 2.
4. W przypadku nie dostarczenia kart paliwowych w terminie wskazanym w ust. 2 Wykonawca
zobowiązuje
się
do
umożliwienia
Zamawiającemu
tankowania
paliwa
na stacjach wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, na warunkach i w cenach
obowiązujących w ramach niniejszej umowy bez konieczności okazywania kart
paliwowych, do czasu ich wydania. Wszystkie dokonane w ten sposób transakcje zostaną
zaliczone na poczet niniejszej umowy.
5. Za wydanie kart paliwowych dla każdego pojazdu służbowego Zamawiającego oraz kart
na okaziciela Wykonawca nie pobiera opłaty.
6. Zamawiający
jest
zobowiązany
zgłosić
Wykonawcy
każdy
przypadek
kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia karty paliwowej. Zgłoszenie takie będzie dokonywane
pisemnie na adres e-mail Wykonawcy ………………………….. i będzie zawierało:
- numer utraconej lub zniszczonej karty,
- typ karty,
- numer rejestracyjny pojazdu, którego to dotyczy,
- nazwę Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania samodzielnej blokady kart poprzez
indywidualnie dedykowaną stronę internetową, aktywną 24 godziny na dobę w każdym
z siedmiu dni tygodnia, do której dostęp Wykonawca przekaże Zamawiającemu
w dniu podpisania niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia całkowitego przewidzianego
umową. Od momentu zgłoszenia kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia karty paliwowej
odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje przy pomocy wydanych Zamawiającemu
kart paliwowych ponosi Wykonawca i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie wobec Zamawiającego
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca wyda bezpłatnie duplikat lub dokona
bezpłatnej wymiany zniszczonej karty paliwowej na nową, nie później jednak
niż w terminie do 14 dnia kalendarzowego od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.
8. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wyda
bezpłatnie Zamawiającemu bezgotówkowe płatnicze karty paliwowe do nowo
użytkowanych pojazdów służbowych zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie do 14
dni kalendarzowych od daty złożenia stosownego wniosku, o którym mowa w ust. 3.
9. Wszelkie koszty związane z wydaniem oraz obsługą kart paliwowych w całym okresie
realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu
ponosi Wykonawca.
§ 4 Termin obowiązywania umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
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2. Strony umowy ustalają, że obowiązywanie niniejszej umowy zakończy się
przed wskazanym wyżej terminem w przypadku, gdy przed datą 31 grudnia 2018 r. wartość
zakupionego paliwa osiągnie maksymalną wartość określoną w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 5 Ilości paliwa i wartość umowy
1. Zamawiający przewiduje zakup paliwa w ilości 50 900 litrów (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
dziewięćset litrów) w okresie obowiązywania umowy, w tym:
1) 24 500 litrów benzyny bezołowiowej o minimalnej liczbie oktanowej 98;
2) 14 700 litrów benzyny bezołowiowej o minimalnej liczbie oktanowej 95;
3) 2 200 litrów oleju napędowego o minimalnej liczbie cetanowej 55;
4) 9 500 litrów oleju napędowego o minimalnej liczbie cetanowej 51.
2. Maksymalna wartość umowy ogółem brutto wynosi: …………………………… zł
brutto (słownie: ……………………………………………………………….) – w tym
należny podatek VAT.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości
zamówienia w zakresie każdego z paliw w stosunku do zapotrzebowania określonego
w ust. 1 pkt 1 ÷ 4 z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60% maksymalnej wartości
umowy wskazanej w ust. 2.
5. Z tytułu różnicy pomiędzy przewidywaną ilością nabywanego paliwa oraz maksymalną
wartością umowy, a faktycznym wykorzystaniem, w oparciu o uprawnienie Zamawiającego
wynikające z ust. 3 i 4, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające
czy odszkodowawcze.
§ 6 Zasady rozliczania
1. Ceną zakupu paliwa będzie cena aktualna w dniu zakupu (tankowania)
z uwzględnieniem określonego w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej umowy stałego opustu w wysokości …………. zł brutto od każdego litra
zakupionego paliwa.
2. Strony umowy ustalają dla transakcji bezgotówkowych następujące okresy rozliczeniowe:
- od 1 do 15 dnia danego miesiąca;
- od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
3. Płatności z tytułu transakcji bezgotówkowych następować będą na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę, płatnych przez Zamawiającego w terminie 21 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.
4. Faktury zostaną wystawione na dane: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań, NIP 7781346888.
5. Zapłata należności nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionych fakturach.
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6. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Rozliczenie między Stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.
8. Wykonawca do każdej wystawionej faktury dołączy szczegółowy wykaz wartości
sprzedanych paliw oraz specyfikację dokonanych przez Zamawiającego transakcji
bezgotówkowych, zawierający co najmniej następujące dane:
1) rodzaj zakupionego paliwa,
2) numer rejestracyjny pojazdu,
3) stan licznika,
4) ilość i cenę zakupionego paliwa,
5) datę zakupu,
6) adres lub nr stacji paliw, na której dokonano transakcji.
9. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§ 7 Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1680 ze zm.).
2. Wykonawca gwarantuje, 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 2017 r. poz. 282).
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej
zmianie statusu prawnego Wykonawcy, a w szczególności o wszczęciu postępowania
upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.

§ 8 Kary umowne
1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy lub nienależytego
wykonywania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego
informacji o zdarzeniu będącym podstawą odstąpienia.
2. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków umownych
oraz odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje tytułem kary umownej kwota stanowiąca 10 %
wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 2.
3. Zamawiającemu przysługuje kara umowna ustalona ryczałtowo na kwotę 100,00 zł brutto
(słownie: sto złotych 00/100 brutto) za każdorazową, wynikającą z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, niemożność zakupu paliwa wskazanego w umowie. Zamawiający
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4.

5.
6.

7.

poinformuje Wykonawcę pisemnie poprzez adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 2 ust. 6
pkt 2) tj. wskaże okoliczności niemożności zatankowania, potwierdzone podpisem
pracownika stacji paliw, na której nie doszło do prawidłowej realizacji umowy.
W przypadku odmowy podpisu pracownika stacji paliw albo w przypadku innej
niemożności uzyskania tego podpisu, wystarczającą będzie notatka służbowa sporządzona
przez kierowcę Zamawiającego z informacją o odmowie podpisu pracownika stacji paliw
albo innej niemożności uzyskania tego podpisu.
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu
umowy określonej w § 5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu każdej karty
paliwowej po terminach wskazanych w § 3 ust. 2, 7 i 8.
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potrącenia z kwot za zakupione paliwo wskazanych
w otrzymanych przez Zamawiającego fakturach, sum pieniężnych wynikających
z naliczonych zgodnie z niniejszą umową kar umownych oraz odsetek powstałych
w przypadku przekroczenia terminu płatności not obciążeniowych o których mowa w ust. 5.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
wynikających z przepisów ustawy Kodeks cywilny, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy
wysokość kary umownej.
§ 9 Zmiany umowy

1. W razie zaistnienia 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 lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych) .
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku,
gdy:
1) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł
wcześniej przewidzieć zaszła konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot
umowy w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie,
2) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT lub inna należność publicznoprawna
bądź inny regulowany prawem składnik cenotwórczy wpływający na zobowiązanie
pieniężne Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować
przedmiot umowy za cenę odpowiednio pomniejszoną bądź powiększoną o ww. składnik
cenotwórczy względem cen ujętych w jego ofercie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Nie stanowią zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
-6-

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

§ 10 Polityka Bezpieczeństwa Informacji
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i będzie przestrzegać „Polityki Bezpieczeństwa
Informacji” oraz „Wytycznych bezpieczeństwa informacji”, obowiązujących u Zamawiającego.
Powyższe dokumenty, stanowiące integralną część niniejszej umowy, zostały przekazane
Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie
wykonywania prac dla Zamawiającego i nie ujawniania ich bez pisemnej zgody Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.
Zachowanie poufności obowiązuje również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony umowy dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory na tle wykonywania umowy
w pierwszej kolejności były rozstrzygane polubownie. W przypadku braku uzyskania
porozumienia, wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporu jest sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1)
dla Zamawiającego i Wykonawcy.

.........................................................
Wykonawca

.........................................................
Zamawiający

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Pojazdy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
- Załącznik nr 3 – Wykaz całodobowych stacji paliw Wykonawcy obsługujących karty paliwowe
wydane Zamawiającemu (dostarczany przez Wykonawcę),
- Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Sporządziła: Karolina Kmin-Pawłowska
podpis: …………………..
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