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Istotne postanowienia umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych na 

stacjach paliw (benzyny bezołowiowej 95 oktanowej i oleju 

napędowego ON), w systemie bezgotówkowym na podstawie kart 

flotowych do samochodów służbowych i kanistrów Zamawiającego, z 

uwzględnieniem warunków określonych w OPZ oraz ofercie 

Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do umowy. 

2. Wykonawca umożliwi nadto rozliczanie za pomocą kart flotowych 

sprzedaży akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania 

pojazdów i maszyn (w szczególności oleje silnikowe i przekładniowe, 

oleje do maszyn i urządzeń, płyny do spryskiwaczy, płyny chłodnicze, 

polepszacze do ON zimowe, świece, bezpieczniki, żarówki, pióra 

wycieraczek), a nadto usług mycia samochodu wg cennika 

Wykonawcy, opłat autostradowych. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty będące przedmiotem 

umowy w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższym 

niż 10 dni od złożenia wniosku, z uwzględnieniem wymagań 

określonych w OPZ. 

4. Rozliczenia z tytułu realizacji umowy będą prowadzone w oparciu o 

ceny z danej stacji paliw z dnia zakupu pomniejszone o udzielony w 

ofercie Wykonawcy upust. 

5. Karty flotowe umożliwią dokonywanie transakcji w Polsce. W 

przypadku, gdy Wykonawca w ramach prowadzonej działalności 

umożliwia również nabywanie na podstawie kart flotowych paliw 

płynnych oraz innych towarów i usług, o których mowa w pkt 1-2, na 

stacjach paliw położonych poza Polską, wówczas Zamawiający będzie 

mógł dokonywać takich transakcji również na stacjach paliw 

położonych w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej. Wykaz 

wszystkich stacji paliw, na których Zamawiający będzie mógł 

nabywać paliwa, produkty i usługi w ramach umowy, z uwzględnienie 

upustu określonego w ofercie Wykonawcy, stanowi załącznik do 

umowy.  

6. W razie utraty kart Wykonawca wyda Zamawiającemu karty 

zamienne w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

7. Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość dokonania 

zgłoszenia utraty karty w formie pisemnej lub telefonicznej. 
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Wykonawca zapewni blokadę karty niezwłocznie po zgłoszeniu jej 

utraty. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane w następujących 

okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia 

miesiąca kalendarzowego, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego 

dnia miesiąca kalendarzowego, na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę raportu transakcji. Zamawiający będzie dokonywał 

płatności za nabyte paliwa, towary i usługi na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany 

każdorazowo na fakturze, w terminie 21 dni od doręczenia 

Zamawiającemu faktury. Faktura będzie określała ilość zakupionych 

w danym okresie paliw, innych towarów i usług. Za datę zakończenia 

dostawy towarów uznaje się ostatni dzień danego okresu 

rozliczeniowego. Za dzień dokonania zapłaty strony będą uznawać 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca 

może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne zgodnie z 

ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone zgodnie z umową (w 

szczególności z uwzględnieniem wymogów określonych w IPU i OPZ), 

uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia oraz wszelkie elementy cenotwórcze, w tym w 

szczególności: zysk Wykonawcy, cła, koszty produkcji, transportu do 

miejsca odbioru, badania jakości, ubezpieczenia, podatki, w 

szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 

akcyzowym.  

10. Zgodnie z szacunkami Zamawiającego, w okresie wykonywania 

umowy Zamawiający nabędzie następujące ilości paliw: 24 000 l 

(litry) oleju napędowego (letniego lub zimowego) ON oraz 350 l 

(litry) benzyny bezołowiowej 95 oktanowej. Zamawiający nie 

gwarantuje nabycia wskazanych powyżej ilości. Podane wolumeny 

mają charakter jedynie szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy 

występowania przez Wykonawcę z jakimikolwiek roszczeniami w 

stosunku do Zamawiającego. 

11. Maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia wynosi [_____________] (cena oferty 

Wykonawcy obliczona zgodnie z pkt 12.2. SIWZ) zł brutto.  
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12. Zamawiający nie ma obowiązku nabycia paliw, towarów i usług o 

wartości równej kwocie wskazanej w pkt. 11 powyżej, jednakże 

Zamawiający gwarantuje, że nabędzie paliwa płynne, inne towary i 

usługi za łączną kwotę nie mniejszą niż 60 % kwoty wskazanej w pkt 

11 powyżej.  

13. W przypadku nabycia przez Zamawiającego paliw, towarów i usług za 

łączną kwotę niższą niż kwota wskazana w pkt 11 powyżej, jednakże 

wyższą lub równą kwocie, o której mowa w pkt 12 powyżej, 

Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem 

Zamawiającego z tytułu dokonania zakupu paliw, towarów i usług o 

wartości mniejszej niż maksymalna określona umową. 

14. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 

wystąpienia wcześniejszego spośród następujących zdarzeń: do 

upływu okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 

wyczerpania kwoty podanej w pkt 11. 

15. Wykonawca odpowiada za prawidłowe naliczenie i rozliczenie podatku 

VAT, podatku akcyzowego i innych podatków i danin 

publicznoprawnych. 

16. Postanowienia umowy muszą uwzględniać wszystkie wymogi 

wynikające z SIWZ, w tym OPZ oraz oferty wykonawcy. 

 

 

 


