UMOWA nr …………….
zawarta w dniu ……………………r.
w Wodzisławiu Śląskim
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 15,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000106055, o wysokości kapitału zakładowego – 168.417.725, 00 zł, o numerze NIP 647-20-74-552,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Wiesława Blutko – Prezesa Zarządu
a
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………….
……………………………………………
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania
przetargowego nr 27/2020/DG na zakup paliw płynnych.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych w okresie dwóch lat, w szacunkowych ilościach:
1) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 22.000 litrów, tj. 11.000 litrów/rok,
2) gaz płynny LPG – 26.000 litrów, tj. 13.000 litrów/rok.
3) olej napędowy ON – 212.000 litrów, tj. 106.000 litrów/rok,
2. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktyczną ilość sprzedanego paliwa, które
zostanie zatankowane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę
stanowiącą iloczyn ilości litrów zatankowanego paliwa i ceny jednostkowej brutto obowiązującej
na danej stacji w chwili tankowania pomniejszonej o stały rabat, o którym mowa w § 3 ust 1.
3. Zakup paliw, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnie, zgodnie z
bieżącymi potrzebami poprzez tankowanie do baku pojazdów własnych oraz kanistrów, na
wszystkich stacjach paliw Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw, o jakości zgodnej z obowiązującymi normami i
przepisami prawa.
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§2
Zakupy paliwa realizowane będą w formie bezgotówkowej za pomocą karty paliwowej flotowej–
zwanej dalej „kartą”, wydanej w ramach wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia dostęp do indywidualnie
dedykowanego serwisu internetowego umożliwiającego kontrolę wydatków na paliwo oraz
kompleksowe zarządzanie kartami.
Termin aktywności kart ustala się na okres trwania niniejszej umowy.
Karty paliwowe zostaną wystawione przez Wykonawcę osobno dla każdego samochodu
Zamawiającego t.j. na numer rejestracyjny pojazdu. Wystawione zostaną również karty imienne
przypisane konkretnym osobom.
Karty zostaną wydane Zamawiającemu niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy listy z
numerami rejestracyjnymi pojazdów służbowych. Zamawiający nie ponosi kosztów wystawienia i
dostarczenia kart.
Każda karta wystawiona przez Wykonawcę będzie zabezpieczona poufnym numerem PIN.
W przypadku zmiany danych pojazdów lub ilości samochodów służbowych Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o konieczności wydania nowej karty.
W przypadku utraty karty w skutek kradzieży lub w wyniku utracenia bądź zniszczenia
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę lub dokonać blokady
poprzez serwis internetowy.

Odpowiedzialność za zakup paliwa utraconą kartą przez osobę nieuprawnioną, od momentu
powiadomienia o jej utracie, przechodzi na Wykonawcę.
10. Stacje (punkty sprzedaży) powinny posiadać monitoring stacji paliw z archiwizacją przez okres
co najmniej 10 dni roboczych.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu stałego rabatu w wysokości ………..
groszy brutto za jeden litr od ceny brutto dnia na sprzedaż paliw.
2. Wysokość udzielonego rabatu, o którym mowa w ust. 1 będzie dotyczyła paliw
wyszczególnionych w §1 ust. 1 i będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy.
3. Faktury VAT z uwzględnieniem ceny przed rabatem oraz po rabacie w groszach brutto (PLN) w
dniu tankowania winny być wystawione na koniec każdego tygodnia oraz w ostatni dzień
miesiąca. Faktury te muszą być dostarczone Zamawiającemu w terminie do 5 dni kalendarzowych
od daty ich wystawienia.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy należności za zakupione paliwa
każdorazowo przelewem na rachunek bankowy w terminie 21 dni licząc od daty wystawienia
faktury.
5. Faktura będzie zawierała szczegółowe zestawienie transakcji, tj.: numer karty, numer
rejestracyjny samochodu (w przypadku karty wystawionej na numer rej. i karty imiennej), rodzaj i
ilość zatankowanego paliwa, cenę jednostkową brutto, cenę jednostkową brutto po upuście,
wartość netto i brutto oraz stawkę i kwotę VAT. Ponadto, Wykonawca do faktury zbiorczej
będzie przesyłał lub udostępniał na portalu - Zamawiającemu elektroniczne zestawienie
transakcji, zawierające co najmniej powyższe dane uzupełniające fakturę o datę i godzinę
transakcji.
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§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.02.2021r. do 31.01.2023r. z zastrzeżeniem ust. 2
i ust 3.
2. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku niedokonania zakupu paliw w ilości
określonej w § 1 ust. 1 w okresie obowiązywania umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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§5
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich zobowiązań określonych w treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 27/2020/DG oraz złożonej ofercie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Spory mogące wynikać z realizacji umowy strony podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia nr 27/2020/DG a Regulaminem Sprzedaży obowiązującym u Wykonawcy,
pierwszeństwo przyznaje się zapisom SIWZ 27/2020/DG.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

…………………………….
Wykonawca

…………………………….
Zamawiający

