
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

UMOWA NR ……………….…. / ……………….…. - wzór 

 

zawarta w dniu …………………………. r. w Otwocku pomiędzy: 

Gminą Otwock NIP 5321007014 ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, w imieniu której działa Zarząd 

Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock, reprezentowany przez 

p.o. Dyrektora – Bartłomieja Kozłowskiego, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

...................................................................................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą .......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), 

ul. ..........................., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym/ą numer 

NIP ...................................... oraz numer REGON: ........................................................; 

 

Firmą ………………………… z siedzibą w …………………..przy  ul. ………………….(kod 

pocztowy …..-……),  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….. 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …… Wydział Gospodarczy w ……………………, posiadającą numer 

identyfikacji podatkowej NIP…………………..; REGON……………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,  

zwanymi łącznie Stronami. 

§ 1 

1. Umowa obejmuje zakup przez Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy produktów i usług 

określonych w ust. 2. 

2. Przez produkty uważa się: paliwo olej napędowy w ilości około 11 000 litrów, paliwo benzynę 

bezołowiową Pb 95 w ilości około 2 000 litrów i płyn do spryskiwaczy, a usługę - korzystanie z myjni 

automatycznej lub bezdotykowej. 

3. Zakup produktów i usług odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, drogą 

transakcji bezgotówkowych i rejestrowany będzie na kartę paliwową lub listę zbiorczą zawierającą 

w szczególności: datę zakupu, rodzaj pobranego paliwa, ilość zatankowanego paliwa, markę 

i nr rejestracyjny pojazdu lub markę (nazwę) urządzenia, ilość płynu do spryskiwaczy, ilość i wybrany 

program myjni, imię i nazwisko upoważnionej ze strony Zamawiającego osoby kupującej produkt  

lub usługę. 

§ 2 

1. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo powinno spełniać 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 z późn. zm.). 

2. Paliwo będzie tankowane do pojazdów i sprzętu Zamawiającego oraz kanistrów posiadających atest  

do przechowywania i transportu. 

§ 3 

1. Wykaz pojazdów Zamawiającego mogących tankować w systemie bezgotówkowym stanowi Załącznik 

nr 1 do Umowy. 

2. Wykaz osób uprawnionych przez Zamawiającego do zakupu produktów i usług stanowi Załącznik nr 2 

do Umowy. 

3. Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę pisemnie o zmianach w wykazie pojazdów 

i osób uprawnionych do bezgotówkowego zakupu produktów i usług, co będzie równoznaczne ze zmianą 

treści Złącznika nr 1 lub 2. 
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§ 4 

1. Ceną za paliwo jest cena detaliczna w dniu jego zakupu, pomniejszona o upust w wysokości: 

- ………… %  od ceny 1 litra oleju napędowego na dystrybutorze stacji na dzień tankowania; 

- ………… %  od ceny 1 litra Etyliny 95 Pb na dystrybutorze stacji na dzień tankowania. 

2. Wysokość upustu jest stała i będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia - koncesję wymaganą prawem do sprzedaży paliw 

płynnych na stacjach paliw, której termin ważności obejmuje swoim zakresem niniejszą Umowę zgodnie 

z Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowego wykazu 

paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, 

w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów 

przywożących (Dz. U. z 2021 poz. 2336). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą umowę na zakup produktów paliwowych, zapewniającą stałą 

sprzedaż paliwa na stacji paliw przez cały okres trwania umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji 

paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

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 poz. 282). 

4. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca akceptuje fakt, iż ilości paliwa podane w § 1 ust. 2 w czasie 

trwania umowy mogą ulec zmianie, na co Zamawiający nie ma wpływu. Z tytułu zakupu mniejszej  

niż prognozowana ilości paliwa nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia. Zamawiający wskazuje, 

iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia wyniesie 50 % wielkości przedmiotu zamówienia. 

 

§ 6 

1. Rozliczenie odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie faktury VAT, przy czym ustala się 

następujące okresy rozliczeniowe: od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

2. W fakturze należy wskazać upust na paliwo w wysokości podanej w § 4 ust. 1 lub udowodnić jego 

uwzględnienie w inny sposób. Ilości produktów i usług na fakturze VAT muszą wynikać z kart 

paliwowych lub list zbiorczych, o których mowa §1 ust. 3. 

3. Faktura powinna zostać wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca: Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP: 5321007014; 

Odbiorca: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  

i zaakceptowanej faktury, na rachunek Wykonawcy w terminie wskazanym na fakturze. Termin płatności 

wynosił będzie 30 dni. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych) w przypadku odstąpienia od umowy z powodów wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z faktury, którą Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić Wykonawcy za zakupione produkty lub usługi, po uprzednim poinformowaniu pisemnie 

Wykonawcy o potrąceniu. 

3. W przypadku zaistnienia szkody, Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych, przenoszącego wartość zastrzeżonej kary umownej. 
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§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) udokumentowanego potwierdzenia złej jakości sprzedawanych przez Wykonawcę paliw; 

3) likwidacji lub dłuższego niż 3 dni zamknięcia stacji paliw Wykonawcy, która zapewnia dostawę paliw 

płynnych i znajdowała się w odległości nie większej niż 4 km od bazy sprzętowej Zamawiającego 

znajdującej się w Otwocku przy ul. Wawerskiej 8, jeżeli inna stacja Wykonawcy znajduje się 

w odległości większej niż 4 km; 

4) zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy;  

5) Wykonawca nie wykonuje umowy, po uprzednim wezwaniu go do działania zgodnego z jej treścią;  

6) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

zawierania umowy; 

2. W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt. 1 i 6 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 

do Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, uważa się za rozwiązanie umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie i jest skutecznie z chwilą doręczenia Stronie. 

5. Zakończenie stosunku umownego – rozwiązanie umowy, może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku 

zaistnienia siły wyższej, czyli zdarzenia pochodzącego z zewnątrz przedsiębiorstwa i niedającego się 

przewidzieć w chwili podpisywania Umowy. Przed rozwiązaniem umowy, Strony zobowiązane 

są prowadzić negocjacje umożliwiające wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie wykonania 

umowy przy uwzględnieniu barier powodujących niemożność jej realizacji. Dopiero w sytuacji 

niemożliwości dojścia do porozumienia określającego dalsze warunki realizacji umowy, Strony podpiszą 

porozumienie o rozwiązaniu łączącej ich umowy. 

 

§ 9 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……. kwietnia 2023 r. do dnia 31grudnia 2023 r. 

 

§ 10 

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą będzie: 

………………………………………………………… tel.: ………………………….. mail: ………………………………………… 

lub 

………………………………………………………… tel.: ………………………….. mail: ………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

………………………………………………………… tel.: ………………………….. mail: ………………………………………… 

lub 

………………………………………………………… tel.: ………………………….. mail: ………………………………………… 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga wyłącznie pisemnego 

poinformowania drugiej Strony. 

 

§ 11 

1. Zmiany niniejszej Umowy mogą wystąpić w przypadku, gdy: 

1) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżeniu awarii; 
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2) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa; 

3) poprawi efektywność wykonywania przedmiotu umowy; 

4) zmiana pozostaje w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych 

na etapie podpisania Umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia; 

5) w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zmiana siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie 

wymaga zmian treści niniejszej Umowy. 

4. Strony oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień umowy z mocy prawa bądź 

ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu 

powszechnego uznane zostanie nieważnym bądź bezskutecznym, pozostałe postanowienia umowy 

pozostają w mocy. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności w drodze 

polubownej z poszanowaniem interesów Stron. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Sądem 

do rozpoznania zaistniałego sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią 

bez zgody Zamawiającego.  

4. Zamawiający oświadcza a Wykonawca potwierdza, że Strony, treść umowy, w szczególności przedmiot 

umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega 

udostępnianiu w trybie przepisów ww. ustawy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego, do których otrzymał dostęp w ramach realizacji umowy, a nie stanowiących informacji 

publicznej przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres dwóch lat.  

6. Materiały i dokumenty (w tym, zawierające dane osobowe osób uprawnionych przez Zamawiającego 

do zakupu produktów i usług zawarte w Załącznik nr 2 do Umowy), które Wykonawca otrzyma 

od Zamawiającego w związku z realizacją umowy, w tym otrzymane m.in. materiały w wersji tradycyjnej 

i materiały źródłowe przetworzone komputerowo, są wyłączną własnością Zamawiającego i użyte zostaną 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu określonego w zawartej umowy i nie zostaną wykorzystane  

ani nie będą przetwarzane w innym celu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO; Dz. Urz. UE L 119  

z dnia 4 maja 2016 r., str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz nie będą udostępniane osobom  trzecim. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy, zapoznał się z wzorem udostępnianym 

przez Zamawiającego i akceptuje jego treść.  

8. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz  

dla Wykonawcy 

 

 

 

 

 

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

(Zamawiający - data, pieczęć, podpis)     (Wykonawca - data, pieczęć, podpis) 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 - wykaz pojazdów Zamawiającego mogących tankować w systemie bezgotówkowym. 

Załącznik nr 2 - wykaz osób uprawnionych przez Zamawiającego do zakupu produktów i usług. 

Załącznik nr 3 - kopia Zapytania ofertowego oraz złożonego przez Wykonawcę Formularza ofertowego. 

Załącznik nr 4 - oświadczenie RODO 

 


