
Załącznik nr 1 do SIWZ (233-3/2008) 
 

UMOWA nr 234/3/2008/UTK (projekt – tekst ujednolicony po zmianach z dnia 16-07-2008) 
 

zawarta w dniu ............ 2008 r. w Warszawie pomiędzy: 
Urzędem Transportu Kolejowego 
z siedzibą w Warszawie (00-928) przy ul. Chałubińskiego 4, 
NIP 526-26-95-081, REGON 015481433, 
który reprezentują: 
.......... 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
.......... 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, 
 
zgodnie z wynikiem postępowania nr 233-3/2008 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup  
na autoryzowanych stacjach paliwowych bezołowiowej benzyny silnikowej 98- i 95-oktanowej w systemie 
bezgotówkowym na podstawie kart flotowych w latach 2008-2009, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej Ustawą. 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest:  

1) sprzedaż bezołowiowej benzyny silnikowej 98- i 95-oktanowej w łącznej ilości 30 tys. litrów, 
dokonywana w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych, 

2) dostawa magnetycznych kart flotowych, po jednej dla każdego samochodu.  
 

§ 2. 
1. Umowa będzie realizowana sukcesywnie od dnia jej podpisania do wyczerpania kwoty,  

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia (………. zł brutto, słownie 
złotych brutto: ……….), ale nie dłużej niż do końca 2009 r. 

2. Sprzedaż paliw prowadzona będzie na wszystkich autoryzowanych stacjach Wykonawcy.  
3. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie 

zatankowane przez Zamawiającego paliwo. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części dostaw będących przedmiotem 

zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca wyda karty flotowe w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy.  
2. Na karcie flotowej będą zakodowane następujące dane:  

a) nazwa użytkownika (nazwa zamawiającego),  
b) nr rejestracyjny pojazdu,  
c) pojemność zbiornika paliwa pojazdu określająca maksymalne jednorazowe tankowanie,  
d) rodzaj paliwa.  

3. W przypadku zgubienia bądź kradzieży karty, Wykonawca po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu 
przez Zamawiającego dokona natychmiastowego zablokowania karty.  

4. Wykonawca wyda duplikat karty lub dokona wymiany karty zniszczonej na nową nie później  
niż w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, na podstawie cen określonych  
w regulaminie kart flotowych.  

5. Wykonawca wyda nie później niż w ciągu 10 dni od zgłoszenia duplikat karty wadliwie funkcjonującej 
z winy Wykonawcy, bez dodatkowych opłat.  

6. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wyda nieodpłatnie karty flotowe do nowozakupionych 
samochodów. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

7. Regulamin określający zasady wydawania i posługiwania się kartami flotowymi oraz cennik dotyczący 
obsługi kart flotowych stanowi załącznik nr 1 do umowy.  
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§ 4. 
1. Do współdziałania przy wykonywaniu postanowień umowy oraz dokonywania pisemnych akceptacji 

Strony upoważniają:  
a) ze strony Zamawiającego – …………………………. 
b) ze strony Wykonawcy – …………………………. 

2. Upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do dokonywania zmian niniejszej umowy oraz do złożenia 
oświadczenia o jej wypowiedzeniu.  

3. Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o zmianach osób, o których mowa w ust. 1.  
 

§ 5. 
1. Rozliczenie zakupionych paliw będzie dokonywane (do wyboru przez Wykonawcę) 
raz w miesiącu za okres od pierwszego do każdego ostatniego dnia miesiąca 
dwa razy w miesiącu za okres od 1. do 15. i od 16. do ostatniego dnia miesiąca.  
Faktury VAT, stanowiące jednocześnie raporty, będą wystawiane w terminie 7 dni roboczych po upływie 
każdego okresu rozliczeniowego.  
2. Zamawiający będzie otrzymywał faktury dotyczące zakupu paliwa do posiadanych przez niego 

samochodów.  
3. Płatności za sprzedaż paliw wynikające z umowy następować będą w terminie do 14 dni od daty 

wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę.  
4. Za dzień płatności rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. Raport transakcji, o którym mowa w ust. 1, będzie zbiorczym wykazem, usystematyzowanym  

wg kolejności dat zakupu paliw, zawierającym następujące dane:  
a) numery rejestracyjne pojazdów i przebieg kilometrów,  
b) numery kart flotowych, na które dokonano zakupu,  
c) ilość i cenę zakupionych paliw;  

6. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.  
 

§ 6. 
Wraz z fakturami Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu drogą elektroniczną, na wskazany adres,  
w formie tabeli poniższe informacje: 

a) nr faktury, 
b) nr karty flotowej, 
c) nr rejestracyjny pojazdu, 
d) data realizacji, 
e) nr stacji, 
f) miejscowość, 
g) przebieg kilometrów, 
h) nazwa produktu, 
i) ilość litrów, 
j) cena za litr, 
k) wartość netto, 
l) wartość VAT, 
m) wartość brutto, 
n) data księgowania, 
o) pozycja faktury. 

 
§ 7. 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanej benzyny bezołowiowej. Sprzedawane paliwo musi 
spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825 z późn. zm.)  
oraz normy PN-EN 228:2006. 

2. W przypadku zmiany w trakcie trwania umowy obowiązujących norm jakościowych, o których mowa  
w ust. 1, Wykonawca dostosuje jakość paliwa do nowych norm.  
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§ 8. 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania  

w formie kar umownych.  
2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kara wynosić będzie 5 % wartości 

przedmiotu zamówienia, określonego w § 2 ust 1. 
3. W przypadku zaistnienia sytuacji zatankowania paliwa przez pojazd Zamawiającego na stacji, na której 

w wyniku przeprowadzonej kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzono 
sprzedaż paliwa nieodpowiadającego normom określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 7  
ust. 1, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całość kwoty wydatkowanej na tę partię paliwa. 

4. Wykonawca pokryje koszty napraw, o ile ekspert–rzeczoznawca stwierdzi, że przyczyną awarii pojazdu 
było zatankowanie paliwa nie odpowiadającego obowiązującym normom. 

 
§ 9. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania 
przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  
5. W sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie w szczególności przepisy ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  
– Kodeks cywilny. 

6. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zamawiającego.  

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze  
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA  
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