Zamawiający – „PGKiM” Sp. z o.o.
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę paliw”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 02/OZ/2020

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY
Numer umowy: ……………………………………..
zawarta w …………………………………… w dniu ………………………. pomiędzy :
„PGKiM” Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 28/30 w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000048012, reprezentowaną przez:
Prezesa Spółki – Grzegorza Andrzejczaka,
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………..............................................................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą, wpisanym do .............................................................
pod numerem.............................................................................................................................
będącym płatnikiem podatku VAT (nr NIPu .......................................................................)
o następującej treści:
§1
1. Przedmiot umowy dotyczy bezgotówkowego zakupu na stacjach benzynowych Wykonawcy paliwa (benzyna
bezołowiowa PB 95, olej napędowy ON, gaz płynny propan-butan) przy użyciu kart z mikroprocesorem lub kart
magnetycznych.
2. Paliwa płynne, będące przedmiotem niniejszej umowy, muszą spełniać wymagania jakościowe określone w:
a) Przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928).
b) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r. Poz. 1680).
c) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu
skroplonego (LPG) (Dz. U. 2016 poz. 540).
d)

Normach

PN-E

228,

PN-E

590

oraz

w

normie

PN-EN

589+A1:2012.

3. Strony postanawiają że odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotową umowy są:
w imieniu Zamawiającego P. Monika Tomczak tel. 601-177-709
w imieniu Wykonawcy……………………………tel…………………………………………
§2
1. Zakupy przedmiotu umowy będą następowały sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.
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2. W ramach niniejszych umowy Zamawiający dokonania zakupu paliwa w szacunkowych ilościach
przedstawionych w poniżej:
a) benzyna bezołowiowa PB 95 – 11 900 litrów.
b) olej napędowy ON – 98 000 litrów.
c) gaz płynny propan-butan – 1 000 litrów.
3. Integralna częścią niniejszej umowy jest:
a) Oferta Wykonawcy z dnia ………………………….…
§ 3
1. Umowa obowiązywać będzie w okresie od 17.04.2020 r. do 16.04.2022 r.
2. Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zakupów paliwa na terenie miasta Aleksandrów Łódzkiego.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw.
§ 4
1. Wykonawca wystawi bezpłatnie i dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy karty z mikroprocesorem lub karty magnetyczne, za pomocą których będą dokonywane zakupy paliwa w
liczbie 35 szt (w przypadku możliwości tankowania gazu i Pb na jedną kartę).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kart w trakcie trwania umowy, które wykonawca
będzie zobowiązany bezpłatnie dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania
przypadku zwiększenia liczby samochodów lub maszyn znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego.
3. Wykonawca razem z kartami dostarczy Regulamin używania kart lub Ogólne Warunki Sprzedaży i używania kart,
jeżeli są one przez Wykonawcę określone. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania
ewentualnych zmian Regulaminu lub Ogólnych Warunków Sprzedaży i używania kart. Postanowienia Regulaminu
lub Ogólnych Warunków Sprzedaży i używania kart sprzeczne z niniejszą umową nie będą obowiązywały.
4. Dokonywane zakupy rozliczane będą w następujących okresach rozliczeniowych:
od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego lub raz w miesiącu od 1 dnia do
ostatniego dnia miesiąca.
5. Każdorazowo do faktury Wykonawca będzie zobowiązany załączyć lub przesłać elektronicznie dokładną
ewidencję wykonanych transakcji, zawierającą co najmniej:
a) datę i czas dokonania transakcji,
b) miejscowość – numer stacji, na której dokonano transakcji,
c) numer rejestracyjny pojazdu,
d) numer kart, którą dokonano transakcji,
e) ilość i rodzaj paliwa oraz cenę jednostkową i wartość zakupu.
§ 5
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1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w
okresie umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkiem technicznymi i jakościowymi określonymi dla
przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Pracownik stacji każdorazowo zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności pomiędzy kartą i zatankowanym
pojazdem (tzn. czy zgadza się nr rejestracyjny pojazdu z nr rejestracyjnym wpisanym na karcie płatniczej). Przy
niezgodnościach pracownik nie przyjmuje karty płatniczej i niezwłocznie powiadamia upoważnionego pracownika
Spółki.
§ 6
Zamawiający będzie nabywał paliwa będące przedmiotem niniejszej umowy po cenach określonych na stacji
obowiązujących w momencie zakupu, pomniejszonych o upust, o którym mowa w § 7 pkt 2).
§ 7
1. Wartość umowy za 11 900 litrów benzyny bezołowiowej Pb-95, 98 000 litrów oleju napędowego i 1 000 LPG
uwzględniająca udzielony upust, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………….…………………….. 2020 r. wynosi
brutto:……………………………………………………………………………………………………………………………………zł
słownie:……………………………………………………………………………………………………………..……………………
2. Stały upust cenowy udzielony przez Wykonawcę przy sprzedaży:
2.1. benzyny bezołowiowej wynosi …… %,
2.2. oleju napędowego wynosi ……%.
2.3. gazu płynnego propan - butan (LPG) wynosi ……%
3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania ww. upustów cenowych przy ustalaniu ceny
każdorazowej sprzedaży i gwarantuje ich niezmienność przez cały okres trwania umowy.
4. Upusty cenowe w ww. wysokości naliczane będą na każdej fakturze wystawianej za okres
rozliczeniowy.
5. Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty zakupionego paliwa będących przedmiotem niniejszej umowy
dokonanych za pomocą kart.
3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktura VAT oraz ewidencja wykonanych transakcji, o której
mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.
4. Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewów w ciągu
21 dni od dnia sprzedaży.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
6. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu z podmiotami trzecimi,
bez zgody stron.
7. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkiem i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się
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do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagania przepisami podatki i opłaty, w tym podatek
akcyzowy i VAT.
§ 8
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 20 % wartości brutto umowy, w przypadku, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych
wyłączeniem stacji paliw Zamawiającego z powodu modernizacji lub awarią jej systemu obsługi.
2. Należności z tytułu kary, o których mowa w ust. 1, będą płatne na podstawie noty obciążeniowej wystawionej
przez Zamawiającego, płatne w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie
szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umową bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których
zastrzeżono karę, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 20 % wartości brutto umowy, w przypadku, gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. Należności z tytułu kary, o których mowa w ust. 4, będą płatne na podstawie noty obciążeniowej wystawionej
przez Wykonawcę, płatne w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
§ 9
Nie dopuszcza się zawarcia Umowy Factoringu przez Wykonawcę, bez zgody Zamawiającego.
§ 10
1. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r.,

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość
dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:
2.1 zmianę stawki VAT w stosunku do tej jaką zastosowano w cenie oferty, w przypadku zmiany przepisów o
podatku VAT.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna.
§ 11
1. Zgodnie z zapisem art. 6 ust.1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 zawarcie niniejszej
umowy stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych strony umowy w celu jej realizacji.
2. Zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest „PGKiM” sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie
Łódzkim, przy ul.1-go Maja 28/30.
b. Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt –siedziba Spółki pok. 37, adres email iod@pgkimal.pl,
telefon nr 42 652-35-01 w. 71.
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c. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679.
d. Pani/Pana dane będą przekazywane:
- organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
- operatorom pocztowym i kurierom,
- dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
-firmom wykonującym usługi dla Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
e. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez „PGKiM”. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas
wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
f. Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania
przeniesienia swoich danych.
g. Wykonawca ma prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzoru –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego nr 2016/679.
h. Dane osobowe wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, wobec czego niepodanie ich może skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy.
Wobec powyższego wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i
wykonania umowy.
§ 12
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z wykonania przedmiotu
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o
wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
……………………………………
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………
WYKONAWCA
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