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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do pojazdów 

Zamawiającego, tj. benzyny bezołowiowej 95 (kod CPV 09132100-4), oleju napędowego (kod 

CPV 09134100-8) i gazu LPG (kod CPV 09133000-0) w przewidywanej ilości do 57.000 

litrów benzyny, do 24.000 litrów oleju napędowego i do 3.000 litrów gazu LPG w okresie 

realizacji umowy, na stacjach paliw Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

i warunkami zawartymi w SIWZ oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

2. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1680) lub Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 18.04.2016 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r. poz. 540). Zamawiający 

uprawniony jest do żądania od Wykonawcy wszelkiej dokumentacji dotyczącej jakości 

sprzedawanego paliwa; w takim przypadku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego żądania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonych paliw 

pod względem jej zgodności z wymogami zamówienia poprzez losowe pobranie próbki przy 

udziale przedstawicieli obu stron umowy, a przypadku wątpliwości co do jakości paliwa 

oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 25.03.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (tj. Dz.U. 

z 2017 r., poz. 247) lub Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 17.01.2017 r. w sprawie 

metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2017 r., poz. 159). Zamawiający 

ponosi koszty przeprowadzenia analiz, przy czym w przypadku analiz potwierdzających 

niezgodność jakości paliwa z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) lub 

Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 18.04.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 

gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r. poz. 540), koszty wykonanej analizy obciążają 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. 

W celu naprawienia szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego 

o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. Wykonawca 

rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych 

informacji, w szczególności uzyskania ich od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, 

Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. 

5. W celu ewidencji ilości wydanego Zamawiającemu paliwa Wykonawca wyda nieodpłatnie 

(w tym również bez kaucji lub innego podobnego zabezpieczenia finansowego) 

Zamawiającemu karty paliwowe. Wykonawca będzie ewidencjonował w formie elektronicznej 

na podstawie danych zebranych w oparciu o odczyty kart: numer rejestracyjny pojazdu, do 

którego wydano paliwo, datę wydania oraz ilość, rodzaj i cenę wydanego paliwa. 

6. Jeżeli w ofercie Wykonawcy określony zostanie upust na zakup paliw, to upust ten będzie 

naliczany na każdej fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy dla Zamawiającego. 

7. Wartość dostaw przez cały okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć 390.000 zł 

brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

8. Zasady rozliczania i regulowania należności: 

a) podstawą do rozliczeń jest ilość zakupionego paliwa zgodnie z cenami obowiązującymi na 

danej stacji paliw w dniu dokonania transakcji, 
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b) rozliczenie finansowe za pobrane paliwo będzie następowało na podstawie faktur, które 

zawierać będą cenę (uwzględniającą upust udzielony przez Wykonawcę) za benzynę, olej 

napędowy i gaz LPG nabyte w danym okresie rozliczeniowym – wystawianych przez 

Wykonawcę dwa razy w miesiącu, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego 

obejmującego dni miesiąca: od 1. do 15. oraz od 16. do ostatniego dnia miesiąca, 

c) dane Zamawiającego, które niezbędnie muszą być zawarte na fakturach to: Nabywca: Gmina 

Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, Płatnik /albo 

Odbiorca/: Straż Miejska Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, 71-241 Szczecin, 

d) faktury będą wystawiane za pełny okres rozliczeniowy i będą obejmowały należności 

z tytułu tankowania paliw w tym okresie; za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu 

rozliczeniowego, 

e) do faktury Wykonawca dołączy komputerowy szczegółowy wykaz transakcji 

bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym z wyszczególnieniem paliw, 

dat zakupu, nr rejestracyjnych pojazdów oraz cen i wartości, 

f) należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w treści faktury VAT w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury 

VAT, 

g) za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej 

w pkt 7 – za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności gdy paliwo nie będzie spełniało wymagań jakościowych określonych 

przepisami lub Wykonawca utraci koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu paliwami. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

10. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: 

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

b) wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą 

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) traktowania wszelkich informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne, 

b) posiadania przez okres trwania umowy aktualnej koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, 

c) utrzymania stałej rezerwy paliwowej na potrzeby Zamawiającego w ilości: 

- 1000 litrów benzyny bezołowiowej 95, 

- 500 litrów oleju napędowego, 

- 200 litrów gazu LPG, 

d) realizowania umowy z należytą starannością. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków 

wynikających z umowy na osobę trzecią. 

13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; Wykonawca może w takim przypadku żądać 

wyłącznie wynagrodzenia za faktycznie pobrane paliwo. 

14. W umowie będzie zawarty zapis, że stanowi ona informację publiczną w rozumieniu art. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1764 z późn. zm.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. 
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15. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Prawa zamówień publicznych. 

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

18. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. 


