
Załącznik nr 4 

UMOWA NR............ 

zawarta w dniu  ....................................... . r. w Białogardzie pomiędzy: 

Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.  w Białogardzie z siedzibą przy ul .  

Ustronie Miejskie 1, NIP 672-15-17-771, REGON 331292621, Kapitał zakładowy 2.901.500,00 zł, 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Sądu Rejonowego w Koszalinie IX 

Wydział  KRS pod numerem 0000088229, reprezentowanym przez: 

• .......................................................-.............................................., 

• .......................................................-.............................................. . 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 
* Panią/ Panem ............................................................., zamieszkałą/ym  

w .................................. przy ul. ......................................., prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą ...................................... ...................................................  

z siedzibą w .................................................  ul. .................................................. 

zarejestrowanym ................................................................., po siadającym numer 

identyfikacyjny NIP....................................; REGON .............................. 

reprezentowanym przez: ................................................  

 

* ............................................................., z sied zibą w .................................. wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy .............................. -........ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: ........... ........................, kapitał zakładowy w wysokości 

........................................ zł (słownie: złotych) wpłacony w całości, posiadającą numer 

identyfikacyjny NIP.....................................; REGON ................................, 

reprezentowaną przez: .....................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

(*  - wg. Rodzaju podmiotu gospodarczego -  niewłaściwe usunąć) 

W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący wspólnie określani są także jako Strony, 

a osobno także jako Strona. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania pn.: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 

systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w 

Białogardzie" (znak sprawy: 1321/2022) w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. - dalej: „PZP"), w którym oferta złożona przez Wykonawcę 

(dalej: „Oferta") została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa 

(dalej: „Umowa") następującej treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliwa tj. oleju napędowego do  

pojazdów będących własnością Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (dalej 

„Paliwa") dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Białogardzie za cenę 

zgodną z ofertą Wykonawcy. 



2. Roczna szacunkowa i lość pal iwa:  

• olej napędowy — ok. 70.000 l 

 

3. Przedmiot Umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach:  

a )  Umowie ,  

b )  Zapytanie ofertowe wraz ze wszystkimi jej załącznikami oraz modyfikacjami, 

c )  Ofe rc ie .  

Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw 

i obowiązków Stron, dokumenty określone w lit. a) -c) będą miały charakter wzajemnie uzupełniający, 

przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia dokumentu przywołanego 

wcześniej. Jednocześnie Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające 

i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, 

wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani zakresu Przedmiotu 

Umowy, ani zakresu należytej staranności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z treścią Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania Umowy.  
5. Wykonawca oświadcza, iż wykona Przedmiot Umowy z należytą starannością, według najwyższych  

profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do  

wykonania Przedmiotu Umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane przez niego paliwo będzie najwyższej jakości, dopuszczone do  

obrotu i że Wykonawca posiada wszelkie uprawnienia do jego sprzedaży. 

§2  

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach: 

1) Wykonanie Przedmiotu Umowy: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

2. Zakupy paliwa będą realizowane za pośrednictwem kierowców Zamawiającego na terenie miasta 

Białogard poprzez dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość dokonywania zakupów paliw przy użyciu kart  
 paliwowych. Zamawiający wymaga, aby podstawą do wystawienia faktur za dokonane zakupy 

paliw, były dowody wydania paliw przygotowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez 

Zamawiającego. 

W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji paliw Wykonawca 

umożliwi dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych na innej stacji paliw położonej najbliżej siedziby 

stacji modernizowanej. 

Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, poprzez 

doraźne tankowanie paliw. 

4. Sprzedaż paliw w ramach niniejszej umowy będzie się odbywać przez 7 dni w tygodniu, całodobowo. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia są: 
a) ze strony Wykonawcy...............................................  

b) ze strony Zamawiającego:  ...............................................  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia podanych w § 1 ust. 2 planowanych ilości, w ramach 

 ogólnej wartości umowy (§ 3 ust. 1) w zależności od potrzeb Zamawiającego i z tego tytułu nie 

przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie, ani inne roszczenia. 

7. Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdej chwili poprzez zgodne oświadczenie woli obu stron 

bądź też poprzez zachowanie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy skutecznego na koniec 

miesiąca kalendarzowego, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności w przypadku, gdy 

sprzedający nie wykonuje obowiązku wynikającego z umowy oraz zapytania ofertowego o których jest 

mowa w § 1 niniejszej Umowy. 
 



§3 
WYNAGRODZENIE. ROZLICZENIE 

1. Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy zgodnie  

 z zapotrzebowaniem Zamawiającego wynosi  ................................................. złotych brutto 

 (słownie:  .................................................................................... ) zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy. 

2. Kwota określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu, w zależności od ilości paliwa, które zakupi 

Zamawiający z zastrzeżeniem, iż podane ilości mogą się zmienić o +/- 20 %. Zmiana ta nie wymaga 

aneksu do umowy.  

3. Ceny paliw w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do ceny ofertowej, 

w przypadku zmiany cen paliw w rafinerii, stosownie do cen obowiązujących w dniu sprzedaży na stacji. 

Obowiązuje cena detaliczna podana na dystrybutorze w dniu zakupu/tankowania paliwa. 

4. Na olej napędowy ON Wykonawca udzieli Zamawiającemu upust w wysokości  ...........% zgodnie  

ze złożoną ofertą za każdy jeden litr zakupionego paliwa. Upust w tej wysokości naliczany będzie na 

każdej fakturze wystawionej dla Zamawiającego. 

5. Płatności za zakupione paliwo będą dokonywane za pomocą transakcji bezgotówkowych. 

6. Faktury za zakup paliwa winny być wystawione w okresach co 10 dni kalendarzowych zgodnie z 

dowodami wydania paliwa.   

7. Do wystawionych faktur Wykonawca dołączy wykaz dowodów wydania paliwa usystematyzowany wg 

kolejności dat zakupu. Wykaz będzie zawierał następujące dane: 

− numer rejestracyjny pojazdu, 

− ilość i rodzaj i cenę pobranego produktu, 

− miejscowość, w której odbyła się transakcja. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie tankowania w formie miesięcznego raportu 

elektronicznego, z zakresu przeprowadzonych tankowań paliwa z wyszczególnieniem dat transakcji, na 

adres e-mail zkmb@wp.pl. 

9. Strony dokonywać będą rozliczenia na podstawie faktur częściowych wystawionych zgodnie z ilością 

i rodzajem pobranego paliwa. 

10.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić w ciągu 30 dni od daty wykonania dostawy i otrzymania faktury 

VAT. 

11.Zapłata za paliwo będzie dokonywana w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 

§4 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 

1) aktualizacja danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę 

formy prawnej Wykonawcy itp., 

2) zmiany wynikające ze zmiany w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 

będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na podwyższenie ceny paliwa będącego przedmiotem dostawy w przypadku: 

1) obniżenia lub podwyższenia podatku akcyzowego; 

2) obniżenia lub podwyższenia przez producenta cen detalicznych; 

3) zmiany obowiązującej stawki VAT. 

4. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą 

równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 

Umowy, poprzez dostosowanie realizacji Przedmiotu Umowy do zmienionych okoliczności. 
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5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

6. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do 

drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, iż wszelka korespondencja między nimi będzie prowadzona na adresy podane 

w komparycji Urnowy. Strony są zobowiązane do powiadamiania się wzajemnie o każdej zmianie adresu. 

W przypadku zaniechania powyższego obowiązku korespondencja wysłana na adres dotychczasowy 

uznana zostanie za skutecznie doręczoną. 

2. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej urnowy, Strony rozstrzygać będą 

polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej — właściwym jest sąd 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą urnową zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego (t j. Dz. U. z 2022, poz. 1360 ze zm.). 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

Załączniki do Umowy stanowiące integralne części Umowy: 

Załącznik nr 1 — Wykaz pojazdów; 

Załącznik nr 2 — Oferta Wykonawcy. 

Wykonawca: Zamawiający:



 


