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Nr postępowania: ZP/31/055/D/20 

 
UMOWA - WZÓR 

 
 
w  dniu     ............................... 2020r. w Gdańsku pomiędzy: 
Politechniką Gdańską z siedzibą w 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,                                                      
Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93  
reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:  
mgr inż. Mariusz Milera – Kanclerza PG,  
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, a 
.................................................................................................................................................. 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
.................................................................................................................................................. 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../ 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym 
przez:.................................................................. 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG ) 
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą …………………………………………., z 
siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON ………………….  
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 
r, poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp. 
zawarto umowę treści następującej: 
 

 
                                                                         § 1 
                                                          PODSTAWA PRAWNA 
 
1.   Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia  publicznego w trybie  

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843)  zwana dalej  „ustawą Pzp”. 

                                     
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Politechniki Gdańskiej, tj. benzyny 

bezołowiowej i olejów napędowych do samochodów, jachtów i sprzętu na terytorium Polski,                                          
w asortymencie i orientacyjnych ilościach określonych w  § 2 ust. 2, z opcją dodatkowego zakupu do 10% 
podanych ilości orientacyjnych, w okresie trwania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do sprzedaży Zamawiającemu orientacyjnych ilości 
poszczególnych paliw: benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości 29480 l, benzyny bezołowiowej PB 98 – 20000 l, 
oleju napędowego zwykłego – 66500 l, oleju napędowego uszlachetnionego – 70290 l. 

3. Powyższe ilości poszczególnych paliw, których zakupu dokona Zamawiający stanowią wartości orientacyjne. 
Strony ustalają, iż w granicach ceny  brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy Zamawiający jest uprawniony do 
dokonywania zakupu poszczególnych rodzajów paliw w zależności od własnych potrzeb, w tym w większych lub 
mniejszych ilościach niż wynikające z ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że określone w § 2 ust. 2 paliwo odpowiada pod względem jakości wymaganiom 
polskich i unijnych norm jakościowych, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczone do 
obrotu prawnego na terytorium UE. 

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo, o którym mowa w § 2 ust. 2 odpowiada wymaganiom 
jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października  2015 roku                     
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 roku, poz. 1680). 
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§ 3 
           TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI 

 
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia …………….2020r. do dnia………….2023r. lub  do wyczerpania kwoty 

umownej. 
2. Miejsce realizacji umowy: stacje paliwowe Wykonawcy na terytorium Polski. 

 
 

§ 4 
WARUNKI REALIZACJI 

 
1. Dostawa paliw odbywać się będzie według bieżących potrzeb Zamawiającego na terytorium Polski na 

wszystkich stacjach paliw Wykonawcy. 
2. Wykonawca zapewnia możliwość dostaw na  stacjach paliw przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu,                

w formie tankowania bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub odpowiednich zbiorników przenośnych, w 
formie bezgotówkowej za pomocą paliwowych kart identyfikacyjnych zwanych dalej kartami paliwowymi, 
wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów a w przypadku tankowania do zbiorników przenośnych, 
wystawionych na okaziciela. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu karty bezgotówkowe wystawione na numery 
rejestracyjne pojazdów wykazanych w załączniku nr 1 do umowy oraz 27 kart  bezgotówkowych wystawionych 
na okaziciela w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do 
Wykonawcy. Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny 
internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia.  

4. Karty paliwowe będą ważne i będą umożliwiały bezgotówkowy zakup paliwa przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

5. Obligatoryjnie karty paliwowe zostały zabezpieczone kodem PIN. 
6. W przypadku, gdy karty paliwowe będą uniemożliwiały dokonanie zakupu paliwa z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 15 dni roboczych, duplikaty kart, na 
własny koszt i własnym staraniem, licząc od wysłania przez Zamawiającego wniosku  w tym zakresie. 

7. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu   w terminie do 15 dni roboczych 
od daty wpływu wniosku do Wykonawcy, dodatkowe karty paliwowe, w przypadku zakupu nowych 
samochodów lub zmiany danych na wydanych kartach paliwowych. 

8. O utracie karty paliwowej przez pracownika Zamawiającego (kradzież, zgubienie), Zamawiający powiadom i 
Wykonawcę telefonicznie oraz potwierdzi tą informacje faxem a Wykonawca dokona jej natychmiastowej 
blokady, nie później niż w ciągu 15 minut od momentu zgłoszenia. 

   Po upływie 15 minut od momentu zgłoszenia utraty karty Wykonawca nie może sprzedawać paliwa na jej 
podstawie, a każda taka sprzedaż będzie uznana za bezskuteczna w stosunku do Zamawiającego. 

9. W przypadku utraty lub zniszczenia karty paliwowej wydanie nowej karty nastąpi na wniosek i koszt 
Zamawiającego w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, wówczas koszt 1 szt. karty paliwowej 
wynosi 10,00 zł netto. 

10.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy bezgotówkowe dokonane za pomocą  utraconej karty 
po upływie 15 minut od momentu powiadomienia Wykonawcy o utracie karty. 

11. Karty paliwowe uprawniać będą wyłącznie do zakupu paliwa, bez możliwości zakupu na ich podstawie płynów 
eksploatacyjnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów. 

12. Warunki realizacji zamówienia w ramach prawa opcji będą takie same jak warunki realizacji zamówienia 
podstawowego.                                                     

 
                             
                                        
                                                                          § 5 
                                                                               CENA 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy (bez prawa opcji) ustala się cenę  w wysokości:  

: ……………….PLN brutto, 
(słownie:…………………………………………………………....) 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego prawem opcji w wysokości 10% zamówienia podstawowego strony 
ustalają  cenę w wysokości: 



3 

 

 ………….PLN brutto, 
      (słownie: …………………………………………………………… ) 
3. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (łącznie z kosztami dotyczącymi 

kart paliwowych) i jest stała na okres obowiązywania niniejszej umowy. 
4. Strony ustalają, że ceną jednostkową paliwa służącą do rozliczeń zakupów jest cena jednostkowa brutto paliwa 

„na dystrybutorze” obowiązująca w dniu i miejscu dokonania zakupu (wyświetlona w momencie zakupu na 
dystrybutorze), pomniejszona o rabat  w wysokości  …%. 
Cena jednostkowa brutto paliwa nie może być wyższa od ceny „na dystrybutorze”  w momencie tankowania, 
pomniejszonej o wysokość rabatu ……%. 

5. Zasady rozliczeń opcji będą takie same jak zasady rozliczeń podstawowego przedmiotu zamówienia. 
6. Strony jednocześnie ustalają, iż z uwagi na maksymalny charakter ceny, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w razie dokonania przez Zamawiającego w okresie 
obowiązywania umowy zakupu paliw poszczególnego rodzaju lub sumarycznie w mniejszej ilości niż ilości 
wskazane w § 2 ust. 2 umowy, uwzględniając również prawo opcji. 

 
 

§ 6 
FINANSOWANIE 

 
1. Zapłata należności za poszczególne dostawy będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 

wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b 
ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. 

2. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
3. Rozliczanie transakcji następować będzie na podstawie faktur wystawianych dwa razy  w miesiącu,                    

w okresach rozliczeniowych: od 1-go do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. 
4. Faktury   będą wystawiane na Politechnikę Gdańską z dopiskiem jednostki organizacyjnej  dla której dana 

dostawa była przeznaczona. 
5. Faktury  wystawiane będą w ciągu 7 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego rozliczenie dotyczy. 

Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
6. Do każdej faktury  Wykonawca dołączy informacje określające: 

1) Datę i miejsce tankowania; 
2) Numer rejestracyjny pojazdu i numer karty paliwowej 
3) Rodzaj zatankowanego paliwa; 
4) Ilość zatankowanego paliwa; 
5) Cenę jednostkową obowiązująca na stacji paliw w dniu tankowania 
6) Stawkę VAT i wartość VAT 
7) Wartość  brutto 

7. Płatność za dostawę nastąpi w formie przelewu w ciągu 21 od daty wystawienia faktury. 
8. Dniem zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

 
1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych: 

a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% ceny  brutto   
 określonej w  § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

b)  za zwłokę w dostarczeniu duplikatu karty w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki 
c) za zwłokę w dostarczeniu dodatkowej karty w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki 
d) za zwłokę w dostarczeniu karty utraconej w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki 

2.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 5% ceny umownej brutto 
określonej w  § 5 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z wyłączeniem 
okoliczności nie wynikających z winy Zamawiającego oraz określonych w art. 145 ustawy Pzp. 

3.  Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda 
wyrządzona została na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a wartość szkód przekracza 
wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeżeli szkoda powstanie z innego tytułu. 

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny. 
5.  Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 
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§ 8 

ZMIANY, ROZWIĄZANIE I ODSTAPIENIE OD UMOWY 
 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy m.in. w następujących  
     sytuacjach: 

a) Niewyczerpania całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust.1 umowy w terminie do 
dnia…………………, w zakresie wydłużenia terminu realizacji, 

b) Zmiana ceny spowodowana zmianą  obowiązujących stawek podatkowych, 
c) Zmiana  nazw, siedziby i innych danych identyfikacyjnych stron umowy, 
d) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia                

i zapobieżenia. 

2. Zmiany postanowień określone w ust. 1 niniejszego paragrafu wymagają dla swej ważności zgody drugiej  strony 

oraz zachowania formy pisemnego aneksu. 
3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie na mocy porozumienia 

stron lub z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania  
    terminu wypowiedzenia w przypadku: 

a) gdy jakość paliw jest niezgodna z obowiązującymi normami oraz z niniejsza umową, 
b) wystąpienia w miesiącu 4  przypadków braku możliwości zatankowania paliwa. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepis 
ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej.  

3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią Umowy.  

4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, według 
prawa polskiego.  

5. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani przeniesienia praw                     
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

6. Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych 
od pracy.  

7. Strony mają obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także                           
o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.  

8. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszym umowie, udostępniane są przez strony sobie wzajemnie w celu 
realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: 
Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2). 

9. Wykonawca wyznacza osobę do realizacji umowy: ……………………………………………. 

10. Zamawiający wyznacza osobę do realizacji umowy:……………………………………………………… 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.  

 
 
ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY: 
1.Wykaz pojazdów Politechniki Gdańskiej 

 
 
                        ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA 
 


