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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA NR TI.261.16.2020 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 

______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________________________ 

a: 

______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________________________ 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa, w sposób ciągły, paliwa płynne w następujących 
ilościach i asortymencie: 

a. olej napędowy w ilości ca 195 000 litrów, 

b. benzynę bezołowiową 95 w ilości ca 26 500 litrów, 

c. benzynę bezołowiową 98 w ilości ca 2 200 litrów, 

d. gaz LPG w ilości ca 1 900 litrów. 

2. Sprzedaż paliw, o których mowa w ust.1 odbywać się będzie w formie tankowań do zbiorników 
pojazdów i przenośnych zbiorników służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń 
technicznych Zamawiającego, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na stacjach Wykonawcy 
określonych w załączniku nr 2 do umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości określonej w ust 1, w granicach do 20%, bez 
konieczności zmiany postanowień umowy. 

§ 2 

Strony dopuszczają możliwość zmiany wykazów, o których mowa w załącznikach nr 1-2 do umowy, bez 
potrzeby zmiany umowy.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość zakupu paliw na warunkach 
określonych niniejszą umową przez całą dobę, w tym również w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 

2. Sprzedaż paliw, o których mowa w § 1 odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.  

§ 4 

1. Strony ustalają, że zakup paliw, określonych w § 1 realizowany będzie w systemie bezgotówkowym za 
pomocą kart paliwowych: 

a. wystawionych na numer rejestracyjny samochodu lub numer ewidencyjny zbiornika na paliwo 
(orientacyjnie ok. 210 kart), 

b. wystawionych imiennie na pracownika Zamawiającego (orientacyjnie ok. 45 kart). 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zamawiania kart drogą internetową. 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu, określone w ust. 1 karty bezpłatnie, w terminie 14 dni od dnia 
złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

§ 5 

1. Każda karta, o której mowa w § 4 winna być zabezpieczona kodem PIN spełniającym standardy 
bankowe, który będzie znany tylko Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo ujawnić numer PIN innym 
pracownikom, którzy zobowiązani zostaną do utrzymywania go w tajemnicy i nie ujawniania osobom 
trzecim w tym pracownikom Wykonawcy. 
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2. Karty, o których mowa w § 4 będą użytkowane przez Zamawiającego bezpłatnie, a w razie ich utraty lub 
zniszczenia uniemożliwiającego dokonanie transakcji Wykonawca zobowiązany jest wydać (również 
bezpłatnie) karty dodatkowe lub zamienne.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewniać bezpłatną blokadę karty w systemie całodobowym drogą 
elektroniczną lub telefoniczną, przy czym Zamawiający deklaruje gotowość korzystania z możliwości 
zablokowania karty w pierwszej kolejności poprzez Internet. Od czasu zgłoszenia przez Zamawiającego 
żądania unieważnienia karty, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty transakcji dokonanych 
kartą. 

4. Każda transakcja dokonana przy użyciu karty paliwowej winna być jednocześnie potwierdzona przez 
Wykonawcę dokumentem wydania, który winien zawierać przynajmniej: 

a. numer karty paliwowej, 

b. informacje o miejscu, dacie, godzinie, rodzaju i ilości zatankowanego paliwa, 

c. cenę 1 litra paliwa obowiązującą powszechnie w danym dniu na danej stacji paliwowej lub wartość 
całej transakcji wg cen paliwa obowiązujących powszechnie w danym dniu na danej stacji 
paliwowej. 

5. Na wniosek pracownika Zamawiającego, w okresie od 1 października do 31 marca pracownik 
Wykonawcy, przy transakcjach dotyczących oleju napędowego jest obowiązany podać temperaturę 
zablokowania zimnego filtra paliwa określoną w świadectwie jakości paliwa lub orzeczeniu 
laboratoryjnym. 

6. Pełne dane, w tym godzina tankowania, dotyczące wszystkich transakcji Zamawiającego dokonanych 
kartami paliwowymi ze wszystkich stacji Wykonawcy w danej dobie, Wykonawca winien udostępnić 
Zamawiającemu (umożliwić pobranie z portalu internetowego) w ciągu 48 godzin w postaci pliku lub 
plików zgodnych z formatem Excel umożliwiających dowolne sortowanie danych przez Zamawiającego. 
Dane w plikach domyślnie powinny mieć układ chronologiczny.  

7. Tabele, o których mowa w ust.6 oprócz danych określonych w ust. 4 winny zawierać „Ośrodek kosztów” 
przypisany do karty paliwowej (do dziesięciu znaków alfanumerycznych) oraz: 

a. dla kart paliwowych określonych w § 4 ust. 1 pkt a 

- nr rejestracyjny pojazdu, lub ewidencyjny zbiornika , 

- stan licznika podawany przez pracownika  Zamawiającego w czasie tankowania,  

b. dla kart paliwowych określonych w § 4 ust. 1 pkt b 

- kod kosztów (do 6 cyfr) podawany przez pracownika Zamawiającego w czasie tankowania 
(może być podawany w kolumnie „stan licznika”). 

8. W sprawach dotyczących wydawania i użytkowania kart nieuregulowanych umową stosuje się 
odpowiednio „Regulamin wydawania i posługiwania się kartami Wykonawcy”. 

§ 6 

1. Strony zgodnie postanawiają, że cena brutto za przedmiot umowy określana będzie w następujący 
sposób, odpowiednio: 

a. cena 1 litra oleju napędowego z dnia sprzedaży obowiązująca na stacji paliw, na której dokonano 
tankowania minus …………. % upustu Wykonawcy. 

b. cena 1 litra benzyny bezołowiowej 95 z dnia sprzedaży obowiązująca na stacji paliw, na której 
dokonano tankowania minus …………. % upustu Wykonawcy. 

c. cena 1 litra benzyny bezołowiowej 98 z dnia sprzedaży obowiązująca na stacji paliw, na której 
dokonano tankowania minus …………. % upustu Wykonawcy. 

d. cena 1 litra gazu LPG z dnia sprzedaży obowiązująca na stacji paliw, na której dokonano 
tankowania minus …………. % upustu Wykonawcy. 

2. Wysokość upustu określona w ust. 1 będzie stała przez czas trwania umowy.  

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia 
ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Na dzień otwarcia ofert wartość przedmiotu sprzedaży wynosi …………. zł (słownie: ………….). 
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§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane paliwa spełniają wymagania jakościowe określone 
w obowiązujących przepisach prawa i polskich normach i na żądanie Zamawiającego przedłoży 
odpowiednie atesty i świadectwa jakości paliwa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości 
sprzedanych paliw. 

§ 8 

1. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie zbiorczych faktur VAT. Okres 
rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. Miesiąc rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. 
Zamawiający dopuszcza możliwość podziału miesiąca kalendarzowego na dwa okresy rozliczeniowe, 
które będą oddzielnie fakturowane. 

2. Do każdej faktury, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest udostępnić następujące dane:  

a. liczbę porządkową transakcji, 

b. datę transakcji,  

c. miejsce tankowania, 

d. numer karty paliwowej, 

e. rodzaj paliwa, 

f. ilość zatankowanego paliwa, 

g. wartość każdej transakcji netto po upuście, z podsumowaniem dla poszczególnych rodzajów 
paliwa i stanowisk kosztów, 

h. ośrodek kosztów, 

i. nr rejestracyjny pojazdu lub ewidencyjny zbiornika - dla kart paliwowych opisanych w § 4 ust. 1 pkt a, 

j. nazwisko pracownika Zamawiającego - dla kart paliwowych opisanych w § 4 ust. 1 pkt b. 

Dane te mają mieć układ chronologiczny w postaci pliku/plików zgodnych z formatem Excel 
umożliwiających dowolne sortowanie przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga udostępnienia 
podsumowania zestawienia na każdy produkt osobno, które może być dołączone w osobnym pliku. 
Jeżeli faktura zawiera wykaz wszystkich transakcji zakupu z numerami porządkowymi to zestawienie 
otrzymywane na adres e-mail lub udostępniane do pobrania na stronie internetowej nie musi zawierać 
numerów porządkowych. 

3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zawarte na fakturze jest zobowiązaniem za paliwo, w cenie którego 
zawarto wszystkie koszty, ponoszone w związku z realizacją niniejszej umowy, takie jak np. podatki, 
opłaty. 

4. Wykonawca zobowiązany jest umożliwiać Zamawiającemu korzystanie poprzez stronę internetową 
z przeglądu zestawienia faktur z wyszczególnieniem dat, rodzaju, ilości, wartości nabytych paliw 
dostępnych w stosunku do danej transakcji, co najmniej przez 2 miesiące od dnia jej dokonania. 
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby daty transakcji znajdowały się na załączniku elektronicznym 
przesyłanym na wskazany adres email lub były dostępne na indywidualnie dedykowanej stronie 
internetowej pod warunkiem, że załącznik będzie w formie możliwej do wydruku przez Zamawiającego. 

§ 9 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty 
wystawienia faktury, jednak w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania, przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ……………………………. nr ……………………………. 

2. Za datę dokonania płatności faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę w realizacji terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury przy 
zobowiązaniu, że faktura będzie dostarczona lub udostępniona w formie elektronicznej na 14 dni przed 
terminem płatności. 

§ 10 

Strony nie ustanawiają zabezpieczenia umowy na bezgotówkowy zakup paliwa.  
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§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP………………………. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP 573-000-38-41. 

§ 12 

1. Do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym Wykonawca upoważnia i zapewnia stały kontakt 
telefoniczny z P. …………………………………………………………….. 

2. Do bezpośrednich kontaktów ze Wykonawcą oraz przedstawiania mu wniosków w zakresie wykonania 
umowy Zamawiający upoważnia: 

a. P. ……………..tel. ………………….. w sprawach finansowo-księgowych, 

b. P. Ryszarda Chmielarza tel. 34 37 73 230 w pozostałych sprawach. 

§ 13 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 5 % wartości, określonej w § 6 ust. 4. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 
wysokości 5 % wartości, określonej w § 6 ust. 4. 

3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniowa) na kwotę należnych kar 
umownych. 

§ 14 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

§ 15 

Termin realizacji umowy od dnia 13.09.2020 r. do dnia 12.09.2021 r. 

§ 16 

Zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

§ 18 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (teks jednolity 
Dz.U. z 2019r. poz. 118 z późniejszymi zmianami). 

§ 19 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 
9001 (zarządzanie jakością) i normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) aby w sposób 
systematyczny podnosić jakość realizowanych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 
w sposób ciągły minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. W związku 
z funkcjonowaniem ww. norm u Zamawiającego ustanowiona została Polityka Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania (Jakość + Środowisko), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych, które mają zastosowanie, 
włączając w to ale nie ograniczając się do wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 
przyrodniczego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, przez swoich przedstawicieli i na swój koszt, 
spełnienia wymagań prawnych przez Wykonawcę np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie 
powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia. 



TI.261.16.2020 

Strona 5 z 6 

§ 20 

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania spraw wynikłych z umowy jest Sąd właściwy 
dla Zamawiającego. 

§ 21 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – wykaz pojazdów i zbiorników. 

Załącznik nr 2 – wykaz stacji Wykonawcy. 



TI.261.16.2020 

Strona 6 z 6 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKR ĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA 

AKCYJNA W CZ ĘSTOCHOWIE  
(JAKOŚĆ + ŚRODOWISKO) 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie 
służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w 
Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru 
i oczyszczania ścieków. 

We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz 
odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi 
klientami i partnerami.  

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, 
obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, 
rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS. 

Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie naszej działalności i wymagania zrównoważonego rozwoju 
zapewniamy poprzez:  

� świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie, 

� spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka się 
zobowiązała, 

� stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonalenie potencjału 
technologicznego i technicznego Spółki, 

� poprawę efektywności działalności środowiskowej, 

� odpowiedzialny dobór dostawców, 

� zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody 
w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych, 
zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp., 

� systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron zainteresowanych oraz 
zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania, 

� udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko 
przyrodnicze. 

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do  utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu 
zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do stosowania postanowień 
niniejszej Polityki. 

 

DEKLARACJA POLITYKI ZSZ 
ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD   
PROTOKOŁEM NR 13/18 Z DN. 24.05.2018 r. 


