
Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Znak Sprawy: DO.3201-08/2019                                                                                   Projekt umowy 
 

UMOWA Nr ………/PWiK/TT/2019 
 

W dniu ………………. 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 
Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4,                                   
97-300 Piotrków Trybunalski, działającą na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343051, kapitał 
zakładowy 12 932 000 PLN pokryty w całości, posiadającą 
NIP  771 28 25 611 oraz REGON  100 75 20 56,  
reprezentowaną przez: 
 

Pana Michała Rżanka  – Prezesa Zarządu, 
 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
 

a firmą/spółką 
................................................................................................................................................................... 
z siedzibą …………………………………… przy ul. ………..…………………… działającą na podstawie wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez ………..* pod numerem …………………….….. posiadającą 
NIP ……………………….…..  oraz   REGON ……………………………… 
reprezentowaną przez: 
 

Pana/Panią……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

zwanym/-ą dalej WYKONAWCĄ, 
 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                            
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę 
paliwa tj., benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do środków transportu, maszyn 
budowlanych, urządzeń stacjonarnych i przenośnych, Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji                      
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem udzielania 
zamówień publicznych, zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oleju napędowego w ilości 109 900 litrów oraz benzyny 
bezołowiowej E-95 w ilości 5 750 litrów, przeznaczonych do środków transportu, maszyn 
budowlanych, urządzeń stacjonarnych i przenośnych Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji                        
Sp. z o.o.                                
2. Prognozowana do sprzedaży ilość paliw ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert                  
i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliw w podanych ilościach. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niedokonania przez 
Zamawiającego zakupu przewidywanej w niniejszej umowie ilości paliw. 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy zbiorcze zestawienie upoważnionych pracowników               
PWiK Sp. z o.o., do pobierania paliwa ze stacji paliw Wykonawcy. 
4. Tankowanie paliwa będzie odbywać się na stacjach paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb 
Zamawiającego, do zbiorników paliwa samochodów, maszyn budowlanych, urządzeń stacjonarnych           
i przenośnych, wykorzystywanych przez pracowników PWiK Sp. z o.o. Upoważniony pracownik może 
tankować również do pojemników na paliwo o pojemności od 5 l do 200 l.  
5. Stacja musi posiadać dobry dojazd umożliwiający tankowanie  ciężarowych, specjalnych 
samochodów   Zamawiającego, np. o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton. 



 

 

 

6. Wykonawca na swojej stacji paliw musi posiadać monitoring z możliwością odtworzenia wstecz. 
7. Wykonawca otrzyma wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń Zamawiającego z podaniem marki                          
i numeru rejestracyjnego. Wykaz pojazdów będzie aktualizowany na bieżąco, nie później niż w ciągu  
2 dni roboczych od zmian w wykazie tj. skreślenie pojazdu z wykazu lub dopisanie nowego. 
8. Przy podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wykaz stacji 
benzynowych na terenie  miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Polski, w których Zamawiający będzie 
miał prawo realizować tankowanie paliwa. 
 

§2 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: 

 1) ze strony Zamawiającego:  
      a) …………………….......................…………………………tel. ……….......……………. 

2) ze strony Wykonawcy: 
                 a) ............................................................tel. …............................ 

 

§3 
1. Za zakupione paliwo Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę pomniejszoną o stały rabat 
wynoszący: 

a) ………… % od każdego zakupionego 1 litra – benzyny bezołowiowej 95, 
b) ………… % od każdego zakupionego 1 litra – oleju napędowego, zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Wykonawca zapewni jednakowe dzienne ceny sprzedaży paliw na wszystkich swoich stacjach na 
terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na tym samym poziomie.  
3. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające                               
z aktualnie obowiązujących w dniu tankowania cen sprzedaży benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju 
napędowego z zastosowaniem rabatu, o którym mowa w ust. 1, łącznie do wykorzystania kwoty 
oferowanej po rabacie tj.: ……………….....… zł netto (słownie……................................................…… zł), 
powiększonej o obowiązujący podatek VAT ……..%, w kwocie ….…................. zł, co stanowi kwotę 
brutto ……..........…… zł, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 
4. Zamawiający reguluje należność na rzecz Wykonawcy w formie przelewu na konto Wykonawcy. 
 

Bank: ……………………………………………………………………………………… 
Nr konta …………………………………………………………………………………... 
 

5. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego poleceniem przelewu.  
6. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie rachunku,               
o którym mowa w ust. 4 pod rygorem ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody będące 
następstwem zaniechania zawiadomienia, zmiana w tym zakresie nie będzie stanowiła zmiany 
niniejszej umowy. 
7. Dopuszcza się zmianę umowy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT 
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 
8. Wykonawca będzie sprzedawał paliwa Zamawiającemu po cenach obowiązujących na stacji 
Wykonawcy z dnia tankowania (cena z dystrybutora pomniejszona o rabat). Rozliczenie za zakup 
paliw będzie odbywało się w następujący sposób: cena paliwa obowiązująca w danym dniu 
pomniejszona o stały rabat udzielony przez Wykonawcę i pomnożona przez ilość pobranego paliwa. 

 
§4 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej, 
niż 20% zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy. 
 

 



 

 

 

§5 
1. Fakturę należy wystawić najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi za miesięczny okres 
rozliczeniowy na postawie zbiorczego wykazu sprzedaży i dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub 
przesłać pocztą elektroniczna na adres email: faktura@pwik.piotrkow.pl. 
2. Należności za zakupione paliwo będą regulowane przelewem, w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,. 
3. Do każdej faktury, o których mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy: 
    1) wykaz zawierający następujące informacje: 

a) data i godzina pobrania paliwa  
b) numer rejestracyjny pojazdu 
c) numer karty drogowej 
d) nazwisko i imię kierowcy lub nazwisko osoby upoważnionej do pobierania paliwa 
e) rodzaj i ilość pobranego paliwa 
f) cena paliwa w danym dniu 
g) udzielony rabat 
h) cena po zastosowaniu rabatu 
i) potwierdzenie pobrania paliwa przez pracowników PWiK Sp. z o.o. 

   2) Kserokopię  certyfikatu  potwierdzających  jakości  paliw  potwierdzonych  za  zgodność                                    
z  oryginałem przez Wykonawcę. 
4. Za dostarczone paliwa Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury VAT odnośnie pojazdów,                   
dla których przy nabyciu paliwa Zamawiającemu przysługuje prawo odliczenia podatku VAT w całości 
oraz prawo do częściowego odliczenia podatku VAT. Stosowne zestawienie pojazdów Zamawiający 
dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy i będzie ono załącznikiem nr 2 do umowy. 
5. Wskazane w niniejszej umowie ilości paliw mają charakter szacunkowy i Zamawiający w trakcie 
realizacji umowy może zakupić mniejsze ilości paliw, co nie powoduje konieczności zmiany niniejszej 
umowy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenie z tytułu dokonania przez Zamawiającego 
zakupu mniejszej, niż wskazana w umowie, ilości paliw. 
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                            
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy.  
 

§6 
1. Wykonawca oświadcza, że paliwo tankowane na jego stacjach  odpowiada i odpowiadać będzie 
obowiązującym normom, a w szczególności normom zawartym  w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 09-10-2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych                            
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). 
2. W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa                       
w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, 
kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa. 
3. Próbka paliwa przeznaczona do badania zostanie pobrana w obecności pracownika ze strony 
Wykonawcy i Zamawiającego, próbka zostanie zaplombowana przez obie strony i przekazana do 
badania laboratoryjnego. 
4. W przypadku stwierdzenia okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 
pokryje koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów 
zasilanych tym paliwem. 
5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
związane z naprawą samochodów oraz zobowiązuje się dokonać wymiany wadliwego paliwa na 
właściwe, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

 

mailto:faktura@pwik.piotrkow.pl


 

 

 

§7 
Umowa obowiązuje od dnia  01-01-2020 r. do 31-12-2021 r. 
 

§8 
1. W razie wystąpienia 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.                          
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy, bez prawa do naliczenia kar umownych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy w przypadku ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku, bez wyznaczania 
Wykonawcy dodatkowego terminu. 
3. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy                            
w przypadku: 

1) co najmniej dwukrotnego faktu niemożności zatankowania paliwa, 
2) co najmniej  dwukrotnego zgłoszenia  na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do  

jakości paliwa. 
 

§9 
1. Zamawiający może odstąpić od części niewykonanej jeszcze umowy w przypadkach określonych                                     
w przepisach prawa, a także, jeżeli Wykonawca dwukrotnie nie wykona obowiązków umownych lub 
wykona je w sposób nienależyty. 
2. Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym w przypadku utraty przez Wykonawcę 
koncesji na obrót paliwami. 

 

§10 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokości: 

1) za brak możliwości zatankowania paliwa na wymienionej w piśmie Wykonawcy stacji paliw 
– z wyjątkiem awarii systemu obsługi stacji - w wysokości 1 % wartości brutto umowy. 
2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy  w wysokości 20% wartości brutto umowy, 
3) za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości brutto umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej w wyniku 
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega 
sobie   prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 
na zasadach ogólnych. 
 

§11 
1. W oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.                             

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz 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 (RODO), Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający. 
2) Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Piotrkowskich 

Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o., tel. 44 645 16 07, e-mail: rodo@pwik.piotrkow.pl; 
2) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy. 
3) Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane innym podmiotom,                                 

tj. uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku                         

callto:44%20645%2016%2007
mailto:rodo@pwik.piotrkow.pl


 

 

 

z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, 
ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi techniczne i informatyczne). 

4) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a  także po 
jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z  obowiązującymi 
przepisami. 

5) Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych,                               
ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do  organu 
nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 

6) Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

7) Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji 
niniejszej umowy – niezbędne. 

a) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 

§12 
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§13 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
 

§14 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwemu miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§15 
Integralną część niniejszej umowy stanowią kserokopia formularza oferty, załącznik Nr 1. 
 

§16 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarze, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            WYKONAWCA 


