
Oznaczenie sprawy: IORPIB/ZP/D/Paliwo.flot/2021 
 

Zał. nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

str. 1 
 

U M O W A-wzór 
 

 
 
zawarta pomiędzy: 
 
Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu - ul. 
Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) 

NIP 777-00-02-702, REGON 000080217 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………….. 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
 
a firmą: ………………………………………………; z siedzibą w ………………………………., ul. 
………………………………………… 
NIP  ………………………….., REGON  ……………………………… 
którą reprezentuje(ą): 
 
........................................................................................................................................ 
 
zwaną dalej WYKONAWCĄ. 
 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

realizowanego w trybie przetargu publicznego zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, 

o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (rozdział II) w Instytucie 

Ochrony Roślin-PIB;  

Nr Ogłoszenia o zamówieniu: IORPIB/ZP/D/Paliwo.flot/2021 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej Pb 95  i oleju 
napędowego ON do samochodów służbowych Instytutu Ochrony Roślin-PIB  oraz jego jednostek 
terenowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej.  

2. Tankowanie będzie odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do samochodów 
służbowych Zamawiającego, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Szacunkowa 
wielkość zamówienia wynosi ok. 17000 l oleju napędowego i 4000 l benzyny bezołowiowej Pb 95 .  

3. Powyższa sprzedaż realizowana będzie w transakcjach bezgotówkowych w oparciu o wydane 
przez Wykonawcę karty elektroniczne. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w miejscu 
lokalizacji stacji paliw płynnych Wykonawcy.  

4. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu Regulamin warunków wydania i 
używania kart paliwowych. Zamawiający zaakceptuje Regulamin w zakresie niesprzecznym z 
postanowieniami SIWZ  

5. Wykaz stacji, na których Zamawiający może realizować przedmiot umowy, określony w ust. 1 
stanowi załącznik nr 2 do umowy  
6. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane przez niego paliwo odpowiada pod względem jakości 
wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz 
jest dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.  

7. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane paliwo, o którym mowa w § 1 odpowiada wymaganiom 
jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w 
sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680), aktualnym edycjom norm:  
 
– dla ON i ON Premium: PN-EN 590+A1,  
- dla PB95: PN-EN 228+A1  
oraz jest dostosowane do pory roku i warunków pogodowych.  
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§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r., 

bądź do wcześniejszego wyczerpania środków, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy.  
2. W przypadku gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę brutto o której mowa w § 3 

ust. 1 umowy, umowa ulega rozwiązaniu z mocy niniejszego postanowienia bez konieczności 
składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wydać karty elektroniczne dla pojazdów wskazanych w załączniku 
nr 1 do umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zapotrzebowania na karty. 
Zapotrzebowanie można złożyć np. na dedykowanym portalu, do którego Zamawiający otrzyma 
dostęp po podpisaniu umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający już posiada karty paliwowe Wykonawcy,  których termin ważności nie upłynął 
możliwe jest odstąpienie od zapisów o wydaniu kart. 

 
 

§ 3 
1. Maksymalna kwota realizacji przedmiotu umowy wynosi ….................................. zł brutto 

(słownie: …........................................................................). Kwota ta obejmuje obowiązujący 
podatek VAT.  

2. Sprzedaż paliwa następować będzie według cen obowiązujących w chwili realizacji transakcji 
sprzedaży na stacji Wykonawcy pomniejszona o udzielony upust od cen brutto za 1 l paliwa.  
 

3. Do rozliczeń zastosowanie będzie miał upust określony w złożonej ofercie w wysokości: 
…...................%  

4. Wysokość upustu nie będzie podlegała zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.  

5. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliwa, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy 
będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilości i cenę zakupionego paliwa, podaną 
na fakturze oraz w zestawieniu transakcji za dany okres rozliczeniowy.  

6. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania zestawień bezgotówkowych transakcji 
zawierających datę transakcji, ilość paliwa, rodzaj paliwa, numer rejestracyjny samochodu. 
Zestawienia transakcji sporządzane będą za dany miesiąc w dwóch częściach tj. od 1-go do 15-
go dnia miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 
dzień okresu rozliczeniowego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu faktury dwa razy w miesiącu, po 
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego określonego w ust. 6.  

8. Zapłata faktury przez Zamawiającego dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy 
podane na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.  

9. Zamawiający dopuszcza e-faktury.  

10. Za datę zapłaty należności uważa się datę uznania konta bankowego Wykonawcy.  

11. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do żądania 
od Zamawiającego odsetek, w wysokości ustawowej.  

12. Zamawiający i Wykonawca w razie wypełnienia warunków mechanizmu podzielonej płatności 
określonych w ustawie o podatku od towarów i usług będą realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem tego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym 
systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 3 ust. 8 umowy. 

 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezgotówkowego zakupu paliw 

całodobowo w dni powszednie oraz ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.  

2. Bezgotówkowy zakup paliwa będzie odbywał się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.  

3. Karty elektroniczne, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy będą zabezpieczone poufnym numerem 
identyfikacyjnym.  

4. W przypadku kradzieży bądź wycofania z jakiegokolwiek innego powodu danego samochodu z 
eksploatacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do wykazu 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca bezpłatnie dokona blokady karty 
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identyfikacyjnej elektronicznej, o której mowa w ust. 3 przypisanej do danego samochodu 
bezzwłocznie po poinformowaniu przez Zamawiającego o wycofaniu samochodu z użytkowania.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do wykazu stanowiącego Załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy w przypadku włączania do eksploatacji dodatkowych samochodów lub 
zamiany na inny samochód. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wystawić i 
dostarczyć Zamawiającemu nową kartę elektroniczną dla danego pojazdu w terminie 15 dni 
roboczych od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego po cenach obowiązujących u 
Wykonawcy, określonych w regulaminie w dniu wydania karty.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu i ilości wydanego paliwa 
poprzez wydanie kierowcy wydruku, w którym podane będą następujące informacje 
identyfikacyjne:  

 godzina, data, oraz miejsce tankowania;  
 

 numer rejestracyjny pojazdu i numer karty identyfikacyjnej elektronicznej, a w przypadku 
tankownia do kanistra – informację o tankowaniu do kanistra i numer karty identyfikacyjnej 
elektronicznej;  

 ilość i rodzaj pobranego paliwa;  

 wartość pobranego paliwa.  

7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentów i świadectw jakościowych 
paliw na stacjach paliw.  

8. W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy wskazanych w § 1 ilości 
paliwa, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa bez jakichkolwiek 
konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega 
sobie zamienne wykorzystanie ilości poszczególnych rodzajów paliw w ramach zawartej 
umowy.  

9. Zamawiający otrzyma poufny numer identyfikacyjny (PIN) dla każdej dostarczonej mu karty 
elektronicznej. Zamawiający będzie odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie 
wszystkich wydanych mu kart elektronicznych i za właściwe z nich korzystanie w sposób 
zgodny z postanowieniami umowy.  

10. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia karty elektronicznej Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi Wykonawcę o zaistniałym fakcie na numer ….................................... Wykonawca 
zapewni natychmiastową blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty.  

11. Po zawiadomieniu, o którym mowa w ust.10 niniejszego paragrafu, Zamawiający na swoje 
żądanie otrzyma kartę elektroniczną, zamienną – duplikat wraz z nowym numerem karty i 
nowym poufnym numerem identyfikacyjnym. Karta zostanie wystawiona w ciągu 15 dni 
roboczych od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

 
§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest:  
 

………………………. 
 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest 
…............................  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga formy pisemnej, jednocześnie nie 
wymaga to zawierania przez Strony aneksu do niniejszej umowy.  

 
§ 6 

1. W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % pozostałej do wykorzystania przez 
Zamawiającego na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy części wynagrodzenia 
umownego określonego w § 3 pkt 1 umowy.  
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2. W razie wystąpienia 3-krotnej niezgodności w jakości paliw z obowiązującymi normami, 
potwierdzonych przez podmiot trzeci uprawniony do kontroli jakości paliw, Zamawiający może 
rozwiązać umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty 
powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

2) 3-krotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczanych paliw;  

3) zaprzestanie przez Wykonawcę świadczenia dostaw.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 
a także dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. Niezależnie od 
sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową 
(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.  

5. W przypadku wystąpienia szkody na skutek złej jakości paliwa Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć koszty naprawy uszkodzonego samochodu Zamawiającego, pod warunkiem 
uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę. 

 
§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu oraz 
wszelkie przepisy prawa mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.  

3. W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją 
niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie według wyboru powoda przez właściwy 
Sąd Powszechny w Poznaniu.  

4. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA:   
    

  
 
 


