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UMOWA nr …………………. 
(po modyfikacji z dn. 07.08.2019 r.) 

zawarta w dniu ………………. w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu      
Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416 , Rejestr 
Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000033438, Kapitał Zakładowy 192 773 600,00 zł., 
zwaną w umowie ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez Zarząd, w imieniu którego dzia-
łają: 

1. Prezes Zarządu      - mgr inż. Leszek Trzeciak 

2. Wiceprezes Zarządu                                 - mgr inż. Paweł Olszewski 
 
a *…………………......... z siedzibą w ………….. przy ul. ………….......... zarejestrowaną w 
….................... NIP…………………. REGON ……………………   reprezentowaną przez 
1. ………………………………….. 
*podmiotami działającymi wspólnie: 

1. ...................................... z siedzibą w ................... przy ul........................  zarejestro-
waną w ….................... NIP………………………. REGON…………… reprezentowaną 
przez ………………………………….. 

2. …................................ z siedzibą w .................... przy ul. ..................... zarejestrowa-
ną w ........................ NIP………………..… REGON ………… reprezentowaną przez 
………………………………….. 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, została zawarta umowa o następującej treści: 

*- niepotrzebne skreślić 

 
§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

1. Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty WYKONAWCY 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi 
Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 18.09.2017r., SIWZ i ofertą WYKONAWCY. 

2. WYKONAWCA posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi nr ………… z dn. 
………….. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tj. Dz.U. 2019 poz. 755). 

 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa paliw silnikowych dla pojazdów, maszyn 
budowlanych i urządzeń przenośnych będących własnością ZAMAWIAJACEGO,             
w następujących ilościach: 

      a/ olej napędowy – maksymalnie 240 000 litrów, 

      b/ benzyna bezołowiowa 95 – maksymalnie 17 000 litrów. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Opis przedmiotu zamówienia z formularzem ce-
nowym, które stanowią Załączniki nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Na podstawie umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU              
i przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność przedmiotowych paliw silnikowych,                      
a ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się je odebrać i zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie. 
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4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zakupu paliw w ilości wynikającej z jego bie-
żących potrzeb. W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości 
paliw, określonych w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY ma prawo rezygnacji z dalszych zakupów 
paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i roszczeń odszkodowawczych na 
rzecz WYKONAWCY.  

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji - 24 m-ce od daty podpisania umowy tj. do dnia …….…………. r. 

2. Umowę uważa się za zakończoną w chwili upływu terminu podanego w pkt 1 lub wcze-
śniejszego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie wartościowym opisanego w 
Formularzu cenowym w zależności co nastąpi pierwsze. 

 

§ 4 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają wynagrodzenie WYKONAWCY zgodnie z przyjętą ofertą tj.  

Netto                                 ……………………. zł. 

      podatek VAT (23%)                ………..…………… zł. 

      brutto                                       ……………………. zł. 

      Słownie brutto: …………………………………………………….…………………..………. zł. 

      Powyższe wynagrodzenie uwzględnienia oferowany upust, w wysokości ….…… % dla 
benzyny Pb 95 i dla oleju napędowego. 

2. Cena, jaką ZAMAWIAJĄCY zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości 
faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej na stacji paliw WY-
KONAWCY w danym dniu, pomniejszonej o upust wymieniony w ust. 1.  

3. Przedmiot umowy będzie rozliczany fakturami częściowymi. Podstawą do wystawiania 
faktur VAT będą dowody wydania (wydruki z terminala)”. 

4. Rozliczenia za zatankowane paliwo będą następowały terminach: 1-15 oraz 16 – do 
ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu roz-
liczeniowego. Faktury wystawiane będą w ciągu 7 dni po upływie okresu rozliczeniowe-
go. 

5. Integralną część faktury będzie stanowił załącznik zawierający wykaz wszystkich zaku-
pów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe, 
tj.: datę numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, miejscowość i nr stacji, ilości i ceny 
jednostkowe brutto zakupionych paliw, wartość (netto, brutto, VAT) paliw. 

6. Wynagrodzenie za zatankowane paliwo zostanie uregulowane przelewem na rachunek 
WYKONAWCY wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury, z 
tym że WYKONAWCA jest zobowiązany doręczyć fakturę nie później niż w terminie 14 
dni od daty jej wystawienia. 

7. Dodatkowo ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby faktura zawierała numer niniejszej umowy. 

8. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 
odsetki za opóźnienie dla transakcji handlowych. 

 
§ 5 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań po ce-
nach obowiązujących w dniu tankowania uwzględniając upust, o którym mowa w § 4 
ust.1 umowy. 
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2. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników pojazdów ZAMAWIA-
JĄCEGO, a w przypadku innych jednostek sprzętowych niż pojazdy (pompa, agregat, 
kosiarka) do kanistrów po cenach obowiązujących w dniu tankowania. Wykaz uprawnio-
nych do tankowania pojazdów i innych jednostek sprzętowych stanowi Załącznik nr 2 do 
umowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż w czasie trwania umowy liczba pojazdów i ich numery re-
jestracyjne mogą ulec zmianie, o czym ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ na 
piśmie w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym zmiana nastąpiła. Zmiana ta nie będzie 
wymagała zmiany treści umowy. 

4. Upoważnieni do tankowania  będą wyłącznie pracownicy ZAMAWIAJĄCEGO posiadają-
cy imienne karty paliwowe zabezpieczone kodem PIN, wydane przez WYKONAWCĘ. 

5. Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem nume-
ru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów do-
konane przez użytkownika karty oraz potwierdzona zostanie wydrukiem z terminala albo 
pokwitowaniem. 

6. WYKONAWCA zapewni dostęp do zestawień transakcji za dowolny okres rozliczeniowy 
za pomocą konta internetowego.   

7. ZAMAWIAJĄCY po wystawieniu każdej faktury otrzyma dodatkowo maila ze szczegóło-
wym zestawieniem transakcji. Szczegółowy wykaz transakcji za dowolny okres będzie 
również dostępny na koncie internetowym, do którego login i hasło ZAMAWIAJĄCY 
otrzyma po podpisaniu umowy. 

8. Tankowania odbywać się będą na stacji paliw WYKONAWCY znajdującej się  
…….………………….……….…….. (adres), czynnej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygo-
dniu, oddalonej od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w odległości nie większej niż 2 km.  

9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez WYKONAWCĘ 
świadectwa jakości dostawy wydanego przez producenta. W uzasadnionych przypad-
kach ZAMAWIAJĄCY będzie żądał laboratoryjnej analizy paliwa lub sam dokona takiej 
analizy obciążając WYKONAWCĘ jej kosztami, jeżeli wynik analizy potwierdzi niegod-
ność z atestem producenta. 

10. Jeżeli wynik analizy, o której mowa w ust. 8 będzie niezgodny ze świadectwem jakości 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczenia kar umownych na zasadach wskazanych w § 7 
ust.1 pkt. b/. 

 
§ 6 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Za realizację niniejszej umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialny jest 

……………………..………, tel. ……….………….….,  e-mail: …………………………..…. . 
2. Za realizację niniejszej umowy ze strony WYKONAWCY odpowiedzialny jest 

……………………………… tel. ……………………..., e-mail: ……………………………… .  

 
§ 7 

KARY UMOWNE 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 
kary umowne w następujących przypadkach i okolicznościach: 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:  

    a/ w wysokości 4 % niewykorzystanego wynagrodzenia brutto opisanego w § 4 ust.1, gdy 
ZAMAWIAJĄCY  odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WY-
KONAWCA; 

    b/ w wysokości 2 % niewykorzystanego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, w 
przypadku wskazanym w § 5 ust. 10. 
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2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne w wysokości 4 % wynagrodzenia 
brutto opisanego w § 4 ust.1, w razie odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, z po-
wodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY, z wyłączeniem sy-
tuacji, o których mowa w § 8 ust. 3. 

3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapła-
ty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową na kwotę 
należnych kar umownych. 

4.Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY  

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY w stopniu uniemożliwiającym   
wykonanie przedmiotu umowy; 

b) WYKONAWCA nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przy-
czyn lub nie kontynuuje jej mimo wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie. 

2. WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie wy-
wiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie określonym w § 4 ust. 6 ni-
niejszej umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z miesięcznym okre-
sem wypowiedzenia. 

4. W razie powtarzających się udokumentowanych przypadków sprzedaży paliwa złej jako-
ści, ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie ZAMAWIAJĄCEGO, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wia-
domości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed podpisaniem umowy wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
zwane dalej „zabezpieczeniem", w kwocie ……………….. (słownie zł.: ……………… 
………………………), która stanowi 6% wynagrodzenia z § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
Formą zabezpieczenia jest ………………………. . 

2. ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY 100% wysokości zabezpieczenia w terminie           
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez ZAMAWIAJĄCEGO za należy-
cie wykonane.  

 
§ 10 

PODWYKONAWCY 

1. WYKONAWCA zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena 

umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i ofertą, część robót objętych umową PODWYKONAWCY: 

a) ……………………………………………………… z siedzibą ………..……………  

………………….., Kapitał zakładowy …………………………. opłacony w całości 

NIP ……………….., REGON ……………….. w zakresie…………………………. . 
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2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

3. WYKONAWCA nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy 

nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyra-

żonej na piśmie. 

4. WYKONAWCA gwarantuje, że podwykonawca posiada potencjał techniczno -

ekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo objęte Umową zamówienie. 

5. WYKONAWCA zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

Umowy. 

6. WYKONAWCA odpowiada wobec ZAMAWIAJACEGO za wszelkie działania lub zanie-

chania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

 
 

§ 11 
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Partnerzy działający wspólnie jako WYKONAWCA są solidarnie odpowiedzialni wobec 
ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie dostaw. 

2. Zakres zadań i rola każdego partnera określone zostały w porozumieniu podpisanym 
przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego partnera, a złożonym ZAMA-
WIAJĄCEMU przed zawarciem niniejszej umowy. 

3. WYKONAWCA, o którym mowa nie zmieni swego składu ani statusu prawnego przez 
cały okres wykonywania umowy, chyba że ZAMAWIAJĄCY wyrazi w tym zakresie pi-
semną zgodę. Zmiana dokonana bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO stanowić będzie ciężkie 
naruszenie warunków niniejszej umowy. 

4. Partnerzy, o których mowa w ust. 1 udzielą pełnomocnictwa Pełnomocnikowi, który w ich 
imieniu będzie działał wobec ZAMAWIAJĄCEGO w tym, w szczególności będzie umo-
cowany do zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, przyjmowania płatności oraz 
przyjmowania od ZAMAWIAJĄCEGO instrukcji na rzecz wszystkich podmiotów i każdego 
z osobna. 

 
 

§ 12 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora 

danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, nie-

zwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych 

przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji 

niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe 

udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realiza-

cją niniejszej umowy.  

 
 

§ 13 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia bez ponoszenia 
konsekwencji finansowych z tego tytułu, w przypadku stwierdzenia, że wykonane dosta-
wy są niezgodne z przyjętą ofertą i zawartą umową. 
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2. Bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA nie może dokonać przelewu zobowiązań 
wynikających z umowy. 

3. Integralną część umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia z Formularzem cenowym. 

Załącznik nr 2 – Wykaz pojazdów i maszyn. 

 
§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.                  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Regulaminu Udzie-
lania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 2 li-
stopada 2016r. oraz Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy, na drodze bezpo-
średnich negocjacji. 

6. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, ZAMAWIAJĄCY                      
i WYKONAWCA nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może 
poddać spór rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
WYKONAWCY oraz jeden egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                           WYKONAWCA: 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(po modyfikacji z dn. 07.08.2019 r.) 
 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Wodociągów Miej-

skich w Radomiu sp. z o.o. w ilościach nie większych niż : 

Olej napędowy – 240.000 litrów w ciągu 24 miesięcy 

Benzyna bezołowiowa 95 – 17.000 litrów w ciągu 24 miesięcy. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi świadectwa jakości dla dostarczanych 

paliw. 

Dostawy sukcesywne do zbiorników pojazdów i maszyn Zamawiającego lub kanistrów w 

formie bezpośredniego tankowania na stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę w okresie 

obowiązywania umowy tj. w ciągu 24 miesięcy od jej podpisania.  
 

Wykonawca wskaże w ofercie lokalizację stacji paliw, której odległość od siedziby Zamawia-

jącego – 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 nie może być większa niż 2 km. 

Stacja paliw musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Weryfikacja odległości zostanie przeprowadzona za pomocą aplikacji Google Maps. 
 

Dostawy sukcesywne będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań 

do zbiorników pojazdów i maszyn, a w przypadku sprzętu do kanistrów, na wybranej stacji 

wykonawcy, po cenach obowiązujących w dniu tankowania. 

Upoważnieni do tankowania są wyłącznie pracownicy Zamawiającego posiadający imienne 

karty paliwowe zabezpieczone kodem PIN, wydane przez Wykonawcę. 

Każda transakcja zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgo-

tówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów przez użytkownika karty 

oraz potwierdzona zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. 
 

Integralną część faktury będzie stanowił załącznik zawierający wykaz  wszystkich zakupów z 

danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe, t.j.: datę, 

numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, miejscowość i nr stacji, ilość i ceny jednostko-

we brutto zakupionych paliw, wartość (netto, brutto, VAT) paliw. 

Wykonawca zapewni dostęp do zestawień transakcji za dowolny okres rozliczeniowy, za po-

mocą konta internetowego 

Rozliczenia za zatankowane paliwo będą następowały w terminach 1-15 oraz 16 – do ostat-

niego dnia miesiąca. Faktury wystawiane będą w ciągu 7 dni po upływie okresu rozliczenio-

wego. 

Zapłata za paliwo nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury zbiorczej za dany 

okres rozliczeniowy. 
 

FORMULARZ CENOWY 
Lp.              Rodzaj paliwa Jm Plan.  

ilość 
Średnia 

cena dnia 
brutto za 

litr *  

Wartość  
brutto  

4x5 

% 
VAT 

 
Kwota  
VAT  

Wartość  
netto  
6-8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Olej napędowy litr 240 000   23   

2 Benzyna bezołowiowa 95 litr 17 000   23   

                                                                                   Razem  23   

 

(*) – średnia cena dnia brutto – średnia arytmetyczna obliczona dla miesiąca czerwca 2019r. ze stacji 

paliw Wykonawcy, wskazanej w Formularzu ofertowym. 
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Wykonawca udziela Zamawiającemu …… % rabatu od ceny sprzedaży brutto obowiązujący w czasie 

trwania umowy. 

ZAMAWIAJĄCY:                                           WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 


