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Część II SIWZ 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
§ 1 

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.). 

2. Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych dla środków transportu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej w treści umowy: „Kupujący”) przy użyciu kart do 
bezgotówkowych transakcji (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 
nr 1 do umowy). 

3. Za sprzedaż paliw płynnych Strony uznają każdorazowo zatankowanie paliwa do środków 
transportu stanowiących własność Kupującego. 

4. Sprzedaż paliw płynnych będzie realizowana w ilościach zależnych od potrzeb Kupującego  
w stacjach paliwowych, wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Wszystkie stacje 
paliw płynnych muszą spełniać wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  
z dnia 21 listopada 2005 r. 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 (t.j. Dz. z 2014 r., poz. 1853, z późn.zm.) i umożliwiać 
dokonanie transakcji bezgotówkowo za pomocą wydanych przez Sprzedawcę Kupującemu kart 
flotowych (dalej: „Karty”). 

5. Zmiany w wykazie stacji paliw, o których mowa w ust. 4, dokonywane będą przez oświadczenie 
składane przez Sprzedawcę Kupującemu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych  
w Załączniku nr 2 do umowy. 

6. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i stosowania, że Kupujący może zmniejszyć ilość 
kupowanego paliwa poniżej ilości określonej w Załączniku nr 1, w zależności od potrzeb. Z tego 
tytułu Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Kupującego. 
 

§ 2 
1. Strony ustalają, że przez okres obowiązywania umowy Sprzedawca zobowiązany jest do 

sprzedaży paliw płynnych, o którym mowa w Załączniku nr 1 do umowy, w jednostkowych 
cenach obowiązujących w dniu zakupu na danej stacji paliw, z uwzględnieniem stałego rabatu 
w wysokości: 
a) dla benzyny bezołowiowej Pb-95 -  ……..%, 
b) dla benzyny bezołowiowej Pb-98 -  ……..%, 
c) dla oleju napędowego ON - ……..%. 

2. Maksymalne wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie 
przekroczy kwoty w wysokości: …………… zł brutto (słownie: ……………………………… złotych). 

 
§ 3 

1. Strony ustalają, że sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Kupującego realizowana 
będzie bezgotówkowo za pośrednictwem kart rozliczeniowych (flotowych) w systemie 
elektronicznym. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania kart na każdy ze środków 
transportu Kupującego, które będą aktywne przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Kupujący, w dniu podpisania umowy, przekaże Sprzedawcy wniosek o wydanie kart 
zawierający wykaz środków transportu stanowiących jego własność, do których sprzedawane 
będą paliwa, wraz z informacjami niezbędnymi do wydania kart. W przypadku zwiększenia 
ilości środków transportu w okresie obowiązywania umowy, Kupujący zwróci się do 
Sprzedawcy z wnioskiem o wydania kart dla kolejnych środków transportu. 

3. Sprzedawca wyda karty w terminie 10 dni od dnia przekazania przez Kupującego wniosku  
o wydanie karty. 

4. Sprzedawca wydaje karty na swój koszt. 
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5. Sprzedawca obowiązany jest każdorazowo w czasie realizacji przedmiotu umowy 
(tankowania paliwa płynnego) wręczyć kierowcy środka transportu dokument zawierający 
dane obejmujące: miejsce i datę tankowania, ilość i rodzaj sprzedawanego paliwa płynnego, 
numer rejestracyjny środka transportu, który tankował paliwo. 

6. W przypadku utraty karty, zgłoszenie tego faktu przez Kupującego będzie następowało 
niezwłocznie w sposób przyjęty przez Strony. 

7. Po zgłoszeniu utraty karty nastąpi natychmiastowa jej blokada, uniemożliwiająca zakup 
paliwa na podstawie utraconej karty. 

8. Od momentu zgłoszenia utraty karty, Sprzedawca nie może sprzedawać osobie posługującej 
się utraconą kartą paliwa na jej podstawie. Koszt za tak sprzedane paliwo osobie posługującej 
się utraconą kartą, nie będzie obciążał Kupującego. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, w przypadku gdy u Sprzedającego 
obowiązuje dokument określający zasady sprzedaży z wykorzystaniem kart flotowych, 
dokument ten będzie obowiązywał w zakresie w jakim nie jest sprzeczny z postanowieniami 
umowy i stanowić będzie załącznik do umowy. 
 

§ 4 
1. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktury VAT 

oraz dołączonego do niej zestawienia, zawierającego następujące dane dla każdego środka 
transportu: 

1) miejsca i daty zatankowanego paliwa płynnego, 
2) ilości i rodzaju zatankowanego paliwa płynnego, 
3) ceny zatankowanego paliwa płynnego, 
4) numeru rejestracyjnego środka transportu, który tankował paliwo. 

2. Faktury wystawiane będą przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od zakończenia każdego okresu 
rozliczeniowego określonego w sposób, o którym mowa w ust. 3 i obejmować będą kwotę 
wynikającą z ilości faktycznie sprzedanego paliwa za ten okres, obliczoną zgodnie z § 2 ust. 1. 

3. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do 
ostatniego dnia każdego miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę 
faktury, w terminie ……... dni od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy Sprzedawcy 
prowadzony w banku ………………………………, nr rachunku:…………………….……………. 

5. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji 
Sprzedawcy podpisze i przekaże Kupującemu pisemną informację dotyczącą zmiany wraz ze 
wskazaniem nowego numeru rachunku. 

6. Jeżeli faktura VAT wystawiona jest nieprawidłowo, termin, o którym mowa w ust. 4 biegnie 
od dnia wystawienia Kupującemu „faktury korygującej”. 

7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
8. Kupujący na wniosek Sprzedawcy jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie 

w zapłacie ceny, liczone od dnia następnego, po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 
 

§ 5 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą 

i wymaganiami określonymi przez Kupującego, w szczególności określonymi w Załączniku nr 
1 do umowy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dotrzymanie oferowanych 
parametrów techniczno-eksploatacyjnych sprzedanych paliw płynnych. 

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny za zatankowane paliwo w terminie, o którym 
mowa w § 4 ust. 4. 

3. W razie wątpliwości Kupującego, co do parametrów techniczno-eksploatacyjnych paliw, 
Kupujący może żądać od Sprzedawcy niezwłocznego dostarczenia dowodów zachowania 
wymogów jakości sprzedawanych paliw. 
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§ 6 
1. Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia 

wad w przedmiocie umowy, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieodpowiednich 
parametrów techniczno-eksploatacyjnych sprzedawanych paliw płynnych. 

2. Rozwiązanie umowy w przypadku, o których mowa powyżej, nastąpić może w formie 
pisemnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od powzięcia przez Kupującego informacji o 
powyższych okolicznościach. 

3. Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3 Sprzedawcy nie przysługuje żadne roszczenie w 
szczególności roszczenie odszkodowawcze. W takim przypadku Sprzedawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu zrealizowanej części umowy. 

§ 7 
Sprzedawca nie może bez zgody Kupującego zbyć w drodze cesji, wierzytelności 
przysługujących mu z niniejszej umowy. 

§ 8 
Umowa niniejsza zawarta jest na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, który może 
zostać skrócony w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności  

i dokonywane będą zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 847, z późn. zm.),  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę, o kwotę wykazaną 
przez Sprzedawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dz. 
U. z 2018 r. poz. 2215). 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, odpowiednia zmiana 
wynagrodzenia może nastąpić za zgodą stron, w drodze negocjacji, przy czym: 
1) negocjacje będą się mogły rozpocząć po dniu opublikowania zmian przepisów będących 

podstawą negocjacji,  
2) w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej 

stawki godzinowej, pod pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć 
sumę wzrostu kosztów Sprzedawcy umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania (w 
momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 
minimalnego, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, dla osób 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, 

3) w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
zdrowotnym albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
pod pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu 
kosztów Sprzedawcy umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 
cywilnoprawnej łączącej Sprzedawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 
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wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 
cywilnoprawnej zawartej przez Sprzedawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie 
wejścia w życie zmiany) części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia 
netto tych osób. 

§ 10 
1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy obejmuje szkodę w pełnej wysokości. 
2. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, przez Kupującego, 

jeżeli: 
1) Sprzedający zaprzestanie prowadzenia działalności lub wszczęte zostanie wobec niego 

postępowanie likwidacyjne; 

2)  nie zostanie zachowana minimalna liczba stacji spełniająca wymagania określone przez 

Kupującego;  

3) jakość paliwa na stacjach nie będzie spełniać norm jakościowych dla paliw ciekłych (tzn. 

Dz.U. 2015 poz. 1680).    

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie  

Sprzedawcy, Sprzedawca  zapłaci Kupującemu, poza innymi karami umownymi, karę 

umowną w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia Sprzedawcy, o którym mowa w § 

2 ust. 2.    

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący będzie mógł odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej 
sytuacji Sprzedawca będzie mógł żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części 
Umowy.   

5. Kupujący ma prawo potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Sprzedawcy. 

§ 11 
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z umowy Strony będą rozwiązywać drogą 
negocjacji między Stronami, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sprawy sporne 
rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Kupującego.  

§ 12 
Wydatki będące przedmiotem umowy mogą zostać zrefundowane ze środków Funduszu 
Spójności w przypadku uznania ich za kwalifikowane w ramach projektu Pomocy 
Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie  
z „Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”. 

§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z pkt. III Części I SIWZ), 

 Załącznik nr 2 – Wykaz stacji paliw. 
 
 
 

Kupujący                                                                                             Sprzedawca 


