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sygnatura: ZP-080/2017                                                    Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 
 
 
 
 
W dniu ………………….……… w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………..……………………………………….……………………………….., 
zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………………………….…………………..….,  
reprezentowanym  przez : 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego 
w myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 
1579 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa o następującej  
treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego, zwanych dalej „paliwem”, 

wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie, zgodnie z zamówieniem publicznym 
o sygnaturze ZP-080/2017 i zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

2. Wykonawca sprzeda, a Zamawiający zakupi sukcesywnie paliwo w ilości, której łączna wartość będzie się 
mieścić w kwocie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §2 ust. 1 umowy. 

3. Szacunkowa ilość paliwa, ustalona na podstawie danych dotyczących zużycia paliwa w ostatnich latach, z 
uwzględnieniem prognozowanego zużycia, wynosi: 

1) 13 160 litrów benzyny bezołowiowej o badawczej liczbie oktanowej 95, 
2)   4 630 litrów benzyny bezołowiowej o badawczej liczbie oktanowej 98, 
3) 18 900 litrów oleju napędowego, 
4)   3 500 litrów oleju napędowego Premium o liczbie cetanowej 55. 

4. Ilość paliwa, określona w ust. 3 jest ilością szacunkową, przyjętą do ustalenia kwoty maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy i może ulec zmianie. Zmiana ta może skutkować zmniejszeniem maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 
faktycznie sprzedane Zamawiającemu paliwo. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
finansowe lub prawne. 

5. Wykonawca sprzeda Zamawiającemu paliwo spełniającego wymagania określone: 
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1) normą PN-EN 228:2013-04 - dla benzyny bezołowiowej o badawczej liczbie oktanowej 95 i 98; 

2) normą PN-EN 590:2013-12 - dla oleju napędowego; 

3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw ciekłych (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). 

6. Wykonawca odpowiada za właściwy dobór gatunku oleju napędowego w zależności od aktualnej 
temperatury otoczenia: przy niskich temperaturach Wykonawca sprzeda olej napędowy o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych.   

7. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy z dnia … , zwana dalej „ofertą”. 
 

§ 2 
WARTOŚĆ UMOWY 

 
1. Maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: 
 …………….  zł (słownie złotych …………………………..) bez podatku od towarów i usług. 

2. Do kwoty wynagrodzenia netto Wykonawca naliczy należny podatek VAT, według stawek obowiązujących 
na dzień dokonania transakcji zakupu paliwa. 

3. Z tytułu sprzedaży paliwa Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone na podstawie liczby 
zatankowanych przez Zamawiającego litrów paliwa i ceny jednostkowej paliwa uwidocznionej na 
dystrybutorze w momencie jego tankowania, pomniejszonej o opust w stałej wysokości w okresie 
obowiązywania umowy, wynoszącej: …… %.  

4. Zamawiający zastrzega, że w konsekwencji okoliczności, o których mowa w §1 ust. 4 umowy maksymalne 
wynagrodzenie określone w ust. 1 może być niższe, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.  

5. Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji umowy wyniesie 
70% kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy i nie podlega zmianie.  

 
§ 3 

OKRES OBOPWIĄZYWANIA UMOWY 
 
Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku lub do dnia, w którym nastąpi 
wyczerpanie kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w §2 ust. 1, którakolwiek z 
tych dat będzie wcześniejsza. 
 

§ 4 
ZASADY SPRZEDAŻY PALIWA 

 
1. Zakup paliwa będzie realizowany w drodze tankowania paliwa do zbiorników samochodów oraz do 

karnistrów. 

2. Wykonawca będzie sprzedawał paliwo Zamawiającemu w systemie bezgotówkowym, za pośrednictwem 
kart flotowych, w sieci stacji paliw na terenie całego kraju honorujących karty wydane Zamawiającemu 
przez Wykonawcę. Zasady dokonywania tych transakcji określone są w treści dokumentu określającego 
warunki korzystania z kart flotowych, który stanowi załącznik do oferty Wykonawcy.  

3. Szczegółowy wykaz pojazdów, dla których Wykonawca wystawi karty paliwowe zawiera załącznik do 
umowy. Zmiana w treści załącznika do umowy, który stanowi szczegółowy wykaz pojazdów nie wymaga 
aneksu do umowy. 
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4. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby kart flotowych w razie zwiększenia ilości 
eksploatowanych pojazdów lub zwrotu kart flotowych w razie wycofania poszczególnych pojazdów z 
eksploatacji.  

5. Osobami upoważnionymi do koordynacji całości spraw związanych z zakupem paliwa są: 

1) po stronie Zamawiającego - … tel. … , adres poczty elektronicznej … , 
2) po stronie Wykonawcy - … tel. … , adres poczty elektronicznej … . 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy i 
nie stanowi zmiany treści umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości paliwa (atestu). Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwo w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania w formie pisemnej. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości zakupionego paliwa w ciągu 7 dni od daty jego 
zatankowania. W sytuacji zaistnienia przypuszczenia złej jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie 
specjalistycznej analizy laboratoryjnej zakupionego paliwa (w certyfikowanym laboratorium), na koszt 
Wykonawcy - gdy wyniki badań potwierdzą niezgodność paliwa z atestem. 

9. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W przypadku 
sprzedania paliwa wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy 
reklamację, pisemnie pod rygorem nieważności, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty 
zatankowania paliwa. Wykonawca dokona rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 14 dni roboczych od jej wpływu do Wykonawcy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany paliwa na wolne od wad, poprzez opróżnienie zbiornika i 
ponowne zatankowanie, w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.  

11. Za wady paliwa Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w 
kodeksie cywilnym. 

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury za pełny okres rozliczeniowy obejmujący należność z tytułu sprzedaży 
paliwa w tym okresie.  

2. Strony umowy ustalają następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go dnia miesiąca do 15 dnia miesiąca i od 
16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 
rozliczeniowego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze w terminie …… dni, licząc od daty sprzedaży, o której mowa w ust. 2. 

4. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości: 

1) 15% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
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2) 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 
nienależytego wykonania umowy. 

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 
Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar 
umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, w przypadku dwukrotnego 
nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, a w 
szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

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

           

 Zamawiający          Wykonawca           

 
 


