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Załącznik nr 12 do SWZ do części „B” przetargu – po zmianach 29.11.2022 r.  

 

 

 

UMOWA NR ZP/DE/02/2022 – B 
zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 1, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000076332, NIP: 8581663165, 

REGON: 812416522, Nr rejestrowy BDO: 000015054, kapitał Spółki 4.400.000 PLN zwanym w treści Umowy 

„Zmawiającym” reprezentowanym przez: 

 

1. Prezesa Zarządu – Janusz Kloczkowski  

 

a, firmą:  

…………………………………………………………….. (określenie formy i nazwa firmy) 

…………………………………………..……………………….zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez:  

1. …………………………………………………….  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia pn.: „Zaopatrywanie pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  

w Chojnie Sp. z o.o. w olej napędowy oraz benzynę bezołowiową” w trybie podstawowym, w którym  

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy,  

a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (ozn. sprawy: 

ZP/DE/02/2022) o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż progi unijne. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywne tankowanie na stacji paliw Wykonawcy benzyny 

bezołowiowej Pb 95 do środków transportowych, maszyn i urządzeń Zamawiającego w ilości 5.000 litrów, 

określonej w Formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SWZ) załączonym do niniejszej oferty w okresie od 

daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. 

2. Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 dokonywany będzie bezgotówkowo za pomocą kart wystawionych 

na okaziciela. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, 

ilość, cena 1 litra paliwa i wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłości tankowań produktu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy 

na zasadach nią określonych.  

4. Tankowanie benzyny odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy w m. Chojna  

przy ul. ………………… jak również na terenie całego kraju w dni robocze w godz. 700
 do 1500

 przy użyciu 

zalegalizowanego urządzenia pomiarowego zainstalowanego na stacji paliw w jednostce miary: litr, które 

będzie podstawą do wystawienia ilości na fakturze.  

5. Osobami upoważnionymi do tankowania środków transportowych, sprzętu, potwierdzenia ilości pobranego 

paliwa są osoby wpisane w karcie drogowej wystawionej na dany środek transportowy lub w raporcie 

dziennym pracy sprzętu.  

6. Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczanego produktu spełniać będzie wymogi jakościowe dla paliw 

ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2020 r., poz. 727) oraz Polską Normą PN-EN-228.  

7. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu 

naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego  

o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji.  

W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności 
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uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie  

14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca 

naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie 

postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

 

§ 3 

Warunki płatności 

 

1. Za każdą partię benzyny bezołowiowej Pb 95 Wykonawca otrzyma zapłatę ustaloną wg zasad określonych 

w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.  

2. Cena benzyny bezołowiowej Pb 95 w dniu dostawy będzie obliczana według następującej formuły:  

 

X = A - [B] 

gdzie:  

X – cena brutto 1litra benzyny bezołowiowej Pb 95 w dniu tankowania,  

A – cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązująca w na dystrybutorze 

Wykonawcy w dniu tankowania,  

B – stały upust kwotowy brutto (określony w ofercie przetargowej – formularzu cenowym 

załącznik nr 3 do SWZ).  

3. Zapłata za tankowaną benzynę bezołowiową Pb 95 będzie płatna przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie …… dni liczonym od daty wystawienia faktury.  

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w pkt 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe.  

5. Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia 

miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego wraz  

z załączonym wykazem transakcji. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

6. Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną fakturę wraz z załącznikiem: 

1) w formie papierowej na wskazany adres Zamawiającego, 

2) ustrukturyzowaną (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania), 

lub  

3) w formacie pdf na następujące adresy mailowe: sekretariat@pukchojna.pl, faktury@pukchojna.pl. 

7. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień 

opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. Niezależnie od 

powyższego,  w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma prawo zablokować wszystkie 

Karty Flotowe Zamawiającego,  aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu uregulowania należności 

Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie 

możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie umowy w zakresie ustalonym w § 2 - strony ustalają wynagrodzenie równe cenie 

przedstawionej w ofercie w wysokości:  

 

netto: ....................................................zł  

(słownie złotych: .................................................................................................................. ..........)  

brutto: .....................................................zł  

(słownie złotych: .......................................................................................... ................ ..................)  

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 8% .  

 

§ 5 

Oświadczenia stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP: ………………………  

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP: 858-16-63-165 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.  

 

mailto:faktury@pukchojna.pl
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§ 6 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto. 

3. Za przyczyny, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. brak 

prądu), modernizacji stacji, wyłączenia stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi.  

W przypadku wystąpienia w.w. zdarzeń, Zamawiający zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji 

znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego niezależnie od zakresu km oraz godzin otwarcia. 

Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar finansowych. 

4. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej 

wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych 

5. Strony umowy są uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne  

nie pokrywają poniesionych szkód. 

 

§ 7 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

w Chojnie Sp. z o.o., ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna, NIP 858-16-63-165. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest pod nr telefonu:  

91 414 16 44. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu 

zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

b) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych; 

c) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

d) art. 6 pkt.1 lit. c RODO 

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

5) Odbiorca lub kategorie odbiorców:   podmioty   upoważnione   na   podstawie   zawartych   umów   

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby  

lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18  

oraz art. 74–76 Ustawy. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,  

z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania  

oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  

w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy. 

7) Posiada Pani/Pan prawo: 

a) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 Ustawy, żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych   informacji   mających   na celu   sprecyzowanie 

nazwy   lub daty   zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 Ustawy wykonanie 

tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których 
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zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy wykonanie 

tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

8) Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, 

związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy. 

12) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska 

od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany.  

3. Wszelkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą nastąpić wyłącznie  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy tylko i wyłącznie  

w następujących przypadkach:  

1) zmiany stanu prawnego – zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,  

5. 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.  

1) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega  

z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż 30 dni. 

6. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 31.12.2023 r.  

7. Każda ze stron umowy i wszystkie strony załączników powinny być parafowane przez obydwie strony 

umowy.  

8. W razie zaistnienia kwestii spornych strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, natomiast sprawy 

nie załatwione według tej procedury, rozstrzygać będzie właściwy miejscowo Sąd.  

9. W sprawach cywilnych nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego  

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

11.  Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1) Oferta cenowa z …………………………. ,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia prowadzonego postępowania „Zaopatrywanie pojazdów  

i maszyn Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. w olej napędowy oraz benzynę 

bezołowiową”.  

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                  WYKONAWCA:  

 

 

 

 

 

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


