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postępowanie nr  DL.2410.6.2018.DZ  

Załącznik nr 5  

do Zapytania ofertowego 

 

 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

 

Umowa nr ……………………… 

zawarta w dniu ……………………pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 

Nr indentyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, Regon 000001301 (VAT UE PL 8960005408),  

który reprezentuje: 

………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

oraz 

 

firmą ……………………. z siedzibą w …………………….., ul………………… , wpisaną do  

……………………………… pod numerem ………………………….., NIP: ……………………….., REGON: 

……………………., reprezentowaną przez:  

……………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j.Dz.U.2018.1986) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz 

materiałów eksploatacyjnych na potrzeby samochodów służbowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego wymienionych w załączniku nr 1. 

2. Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych realizowana będzie w systemie transakcji 

bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych Wykonawcy. 

3. Dostawa paliw oraz materiałów eksploatacyjnych odbywać się będzie na stacjach 

paliwowych należących do Wykonawcy, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, 

głównie na terenie Wrocławia, a także na terenie Kraju. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane paliwo będzie spełniało normy określone                               

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015 .1680 ze zm.) 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami o których 

mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo 

energetyczne (Dz.U.2018.755j.t.) 

§ 3 

1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy realizowanego na rzecz Zamawiającego wynosi: 

netto ………………………. zł (słownie: …………………………………),  

brutto …………………….zł (słownie: …………………………………….). 



2 
 

 

2. Ceną dostawy paliwa będzie cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa obowiązująca na stacji 

paliw Wykonawcy w chwili dostawy (tankowania) danego rodzaju paliwa z uwzględnieniem 

opustu w wysokości …………. zł brutto na każdym litrze. 

3. Wykonawca zapewnia opust, o którym mowa w ust. 2 przez cały okres trwania umowy. 

4. Cena dostawy materiałów eksploatacyjnych będzie zgodna z cennikiem Wykonawcy 

obowiązującym w dniu zakupu. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu, z uwzględnieniem 

zestawienia sprzedanego w danym okresie rozliczeniowym paliwa oraz materiałów 

eksploatacyjnych z podaniem ilości paliwa, rodzaju paliwa, ceny jednostkowej paliwa po 

opuście oraz wartość brutto dostawy z wyszczególnieniem  numeru rejestracyjnego pojazdu 

należącego do Zamawiającego. 

6. Fakturę Wykonawca wystawi na adres: 

Uniwersytet Wrocławki 

pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

NIP 896-000-54-08 

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o statusie czynnym, posiada NIP: 896-000-

54-08. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT czynnym, posiada NIP: ……………….. 

9. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

10. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………… do ……………… lub do 

wyczerpania maksymalnej kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, o ile nastąpi to wcześniej. 

2. Tankowania będą się odbywały sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty wynikającej z umowy. 

Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.  

 

                                                     § 5 

1. Strony przewidują  możliwość zmiany maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy                

w następujących okolicznościach: 

a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na     

     podstawie  art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za   

     pracę albo minimalnej stawki godzinowej (Dz.U.2017.847), 

b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu  

     zdrowotnemu lub wysokości  stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  Wykonawcę.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a Wykonawca składa  

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien dotyczyć tylko 

osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie  faktyczne i prawne  oraz dokładne wyliczenie  kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany  wykazać 

związek  pomiędzy wnioskowaną  kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany  

minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 

ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi  w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b Wykonawca składa  

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z 
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usług świadczonych po  zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  stawki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie  faktyczne i prawne  oraz dokładne 

wyliczenie  kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany  wykazać związek  pomiędzy wnioskowaną  kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa  w ust. 1 lit. b na 

kalkulację  ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust. 1 lit. b.  

4. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych  od daty otrzymania kompletnego wniosku od 

Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku  

wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

5. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do 

umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 

zmian, o których mowa w ustawie Pzp art. 142 ust. 5 pkt 1, 2, 3.  

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust.1 na koszty wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

Strony ustalają, że: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za  rozwiązanie  lub odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, oraz przez Wykonawcę 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości umowy brutto, 

określonej  w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy              

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości  5 % wartości umowy brutto, 

określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, wynikającego                   

z prawidłowo sporządzonej i doręczonej zgodnie z zapisami umowy faktury, Wykonawca 

może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości przedmiotu umowy 

brutto określonej w § 3 ust. 1 w przypadku wykazania przez Zamawiającego, iż 

dostarczone paliwo nie spełnia norm określonych w § 2 ust. 1. W takim przypadku 

Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę kosztami ekspertyzy paliwa oraz kosztami 

usunięcia wadliwego paliwa z pojazdu/pojazdów Zamawiającego oraz kosztami wymiany 

części samochodowych uszkodzonych na skutek zatankowania paliwa niewłaściwej jakości. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 %  łącznej wartości przedmiotu umowy 

brutto określonej w § 3 ust. 1 za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy bądź jej 

nienależyte wykonanie za każdy dzień opóźnienia w sprzedaży paliwa wg zapotrzebowania 

Zamawiającego. 

6. W sytuacji gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody, 

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której 

mowa  w ust. 1, 4, 5, z wynagrodzenia Wykonawcy w ramach kompensaty wzajemnych 

zobowiązań. 

 

§ 7 

 

1. W  razie zaistnienia 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 przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w 

przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy po uprzednim uprzedzeniu 

Wykonawcy i wezwaniu do zaprzestania naruszania warunków umowy. 

3. Zamawiającemu służy ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) utraty koncesji przez Wykonawcę; 

b) 2-krotnego udokumentowania dostawy paliwa nieodpowiedniej jakości; 

c) zamknięcia lub likwidacji stacji paliw Wykonawcy; 

d) powtarzającego się niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków objętych umową. 

 

4. W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego           

z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. 

 

§ 8 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz że jest upoważniony, zgodnie z prawem, do 

dostarczenia przedmiotu umowy i w tym zakresie nie narusza jakichkolwiek praw osób 

trzecich. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń do przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt podjąć działania prawne zmierzające do ochrony 

Zamawiającego oraz do zwrotu wszelkich kosztów, jakie Zamawiający byłby zobowiązany 

zapłacić osobie trzeciej z tytułu naruszenia jej praw. 

 

 

                                                    § 10 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o 

zmianach formy prawnej prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania ugodowego lub 

upadłościowego, o zmianie adresu siedziby firmy ewentualnie o zmianie adresu jej 

właściciela w okresie obowiązywania umowy, oraz nie zakończonych rozliczeń z niej 

wynikających pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania 

powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres 

wskazany przez Wykonawcę. 

2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową powinna być 

kierowana na niżej podane adresy Stron: 

 

Dla Wykonawcy  ……………………………… 

 …………………………….. 

 ……………………………… 

    

                             

Dla Zamawiającego:         Uniwersytet Wrocławski 

        pl. Uniwersytecki 1 

        50-137 Wrocław      

 

§ 11 

 

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Istotne zmiany mogą być dokonane 

w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, ceny brutto poszczególnych paliw 

oraz materiałów eksploatacyjnych ulegną zmianie z uwzględnieniem aktualnej stawki 

podatku VAT obowiązującej na dzień realizacji dostawy; w takim przypadku dopuszczalna 

jest zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  o którym mowa w § 3 pkt. 1; 
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b) zmiany pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do 

umowy; 

c) w przypadku zmiany maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 5. 

 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 13 

Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 

rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 

otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

§ 15 

Integralną częścią umowy są załączniki:  

Załącznik nr 1 – wykaz pojazdów Zamawiającego 

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 4 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

        …………………………………                                                  ………………………………..        

             Zamawiający                                                               Wykonawca 
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Załącznik nr 1  

do Umowy nr ……………………… 

z dn…………………………………….. 

 

 

 

 

Wykaz pojazdów Zamawiającego 

 

 

 

1. Audi A6 nr rej. DW 09RX 

2. Honda accord nr rej. DW C1717 

3. Ford transit custom nr rej. DW 2F800 

4. Fiat ducato nr rej. DW 443 HM 

5. Ford transit nr rej. DW 623VN 

 

 


