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WZÓR UMOWY Nr MCUS. DZP.3710………………/2020 
(sukcesywny zakup oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95) oraz wodnego roztworu mocznika AdBlue w systemie 

bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu kart paliwowych na terenie kraju dla pojazdów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 

we Wrocławiu) 

 
W dniu ........................ 2020 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551 - Miejskim 
Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 

reprezentowanym przez: 
Janusza Nałęckiego   - Dyrektora, 
zwanym dalej ”Zamawiającym”,  
a 
..........................................................................mającą siedzibę w:    ..........................., przy ul. 
........................................................... działającą na podstawie wpisu do ..................................... 
pod numerem ................................ REGON .........................., reprezentowaną przez: 

..................................    –   .......................... 
zwaną dalej „Wykonawcą,” 
 
na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Nr MCUS.DZP.372-Z-77/2020 o wartości 
szacunkowej poniżej 30 000 euro w myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup oleju napędowego (ON), benzyny 
bezołowiowej (Pb95) oraz wodnego roztworu mocznika AdBlue w systemie 
bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu kart paliwowych na terenie kraju dla 
pojazdów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.  

2. Zakup paliwa oraz wodnego roztworu mocznika AdBlue realizowany będzie przy użyciu 18 kart 
paliwowych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa oraz wodnego roztworu mocznika AdBlue  

w systemie bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu kart paliwowych na terenie kraju 
sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą na dany dzień 
ceną paliwa i AdBlue na danej stacji po zastosowaniu upustu w wysokości ………… % na jednym 
litrze paliwa i litrze AdBlue od ceny paliwa i AdBlue obowiązującej na dzień sprzedaży zgodnie z 
warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

4. Usługa odbywać się będzie zgodnie z załączoną Ofertą (Załącznik nr 1) i Kalkulacją cenową 

(Załącznik nr 2).  
5. Podana ilość asortymentu jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zamówienia mniejszej ilości asortymentu lub rezygnacji z niektórych pozycji. 
6. Zmawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy nr rejestracyjne 

samochodów na które zostaną wystawione karty paliwowe oraz personalia kierowców dla których 
zostaną wystawione karty imienne w celu tankowania paliwa przeznaczonego do użytku 
wewnętrznego. Wykaz ww. nr rejestracyjnych oraz osób będzie stanowił Załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy.   
7. Wykonawca oświadcza, iż będzie przetwarzał dane osób wymienionych powyżej zgodnie                                 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                     
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                            
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

8. Zgodnie z Ofertą Wykonawca wyda Zamawiającemu karty paliwowe w terminie do………..dni 

kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnych wniosków o wydanie kart.  

9. Wykonawca oświadcza, że posiada całodobowe, czynne 24 h/7dni w tygodniu, w tym co najmniej 4 
stacje paliw na terenie m. Wrocławia, znajdujące się w promieniu 10 km od DPS-ów Zamawiającego, 
zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, ul. Rędzińskiej 66-68, ul. Kaletniczej 8  
i ul. Karmelkowej 25 wskazanych w Ofercie (Załącznik nr 1).  
 

Wynagrodzenie  
§ 2 

1. Wartość zamówienia objętego przedmiotem umowy Strony ustalają do kwoty (po zastosowanym 
upuście):  
- netto …………………….. zł  
- VAT   …………………….. zł  
- brutto ……………   zł, słownie złotych: …………………………………………………..………………….  

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałego upustu określonego w § 2 ust. 2 i ust. 3, przez 
cały okres obowiązywania umowy.  
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3. Sprzedaż paliw odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy pomiędzy Wykonawcą, a osobą 

uprawioną z ramienia Zamawiającego do odbioru paliwa, na podstawie bezgotówkowych kart 
elektronicznych.  

4. Ewidencja wydanych paliw będzie prowadzona w zestawieniach dołączanych do faktury zawierających 
następujące informacje: 
a) datę realizacji; 
b) nr karty paliwowej; 

c) ilość litrów i rodzaj pobranego paliwa/ilość i nazwa produktu innego niż paliwo; 
d) cena jednostkowa obowiązująca na stacji w dniu realizacji; 
e) wartość: netto, brutto i VAT pobranego paliwa/produktu innego niż paliwo.     

 
Termin realizacji 

§ 3 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia 01.01.2021 r.                                      

do dnia 31.12.2021 r. 

Warunki płatności 
§ 4 

1. Płatności należności z tytułu sprzedaży produktów i usług dokonywane będą przez Zamawiającego       

w formie przelewu do 30 dni od daty sprzedaży na podstawie otrzymanej i prawidłowo wystawionej 

faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktura będzie wystawiona za pełen okres 
rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu sprzedaży paliw i innych produktów objętych niniejszą 
umową, dokonanej w tym okresie na rzecz Zamawiającego. Ustala się następujące okresy 
rozliczeniowe: od 1-go do 15 - go dnia oraz od 16 –go do ostatniego dnia miesiąca. Za datę 
sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.  

2. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za 

opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania 
należności. 

3. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Płatności będą dokonywane z konta Zamawiającego. 
5. Wykonawca 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 (Dz.U. 2020., poz. 1666) będzie mógł wystawiać i wysyłać faktury za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres PEF zostanie podany po 
podpisaniu umowy), lub tradycyjnie w formie pisemnej na Nabywcę: Gmina Wrocław z siedzibą 
przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, Odbiorcę: Miejskie Centrum Usług 

Socjalnych we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 
6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych 

wierzytelności na osoby trzecie. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie stosował mechanizm podzielonej płatności wynikający z art. 108a 
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106). 

 

Odpowiedzialność 
§ 5 

1. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 3 Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości  
i asortymencie odpowiadającym niezrealizowanej części przedmiotu umowy.  

2. Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem wartości przedmiotu o wartość tego zakupu.  
3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu kwoty różnicy pomiędzy wartością 

zakupu interwencyjnego a wartością niewykonanej części umowy.  
4. W razie dokonania zakupu interwencyjnego przez Zamawiającego, nie wyklucza się stosowania 

zapisów §6 umowy (Kary umowne).  
Kary umowne 

§ 6 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada druga Strona, 
Strona odpowiedzialna zobowiązana jest do zapłaty Stronie odstępującej kary umownej                
w wysokości 10 % wartości umowy netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy; 

2) za każde wydanie przez Wykonawcę paliwa złej jakości nie spełniającej wymagań jakościowych 
(parametrów) określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz. 1680 z późn. zm.)., 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości umowy netto, 
określonej w § 2 ust. 1; 

3) za niezastosowanie zaoferowanego przez Wykonawcę upustu od litra paliwa i litra AdBlue 

określonego w § 1 ust. 3 umowy w danym okresie rozliczeniowym przysługuje kara umowna w 
wysokości 2%  wartości faktury wystawionej za ten okres rozliczeniowy; 
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4) za opóźnienie w terminie wydania kart paliwowych przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% 

wartości umowy netto określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji 

zamówienia w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia, a Wykonawca 
zapłaci karę określoną w §6 ust. 1 pkt 1). 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia kwoty naliczonych kar 
umownych. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem                                    

30 dniowego okresu wypowiedzenia.  
4. Uchybienia określone w ust. 2 mogą polegać w szczególności na dostarczeniu paliwa złej jakości nie 

spełniającej wymagań jakościowych określonych przez Zamawiającego.  
5. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu     

z tytułu wykonania części umowy.  
6. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego. 
 

Zmiany umowy 

§ 7 
1. Dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego. 

2. Zmiany umowy mogą być dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej  

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem ust. 6. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia 
podmiotowego po stronie Wykonawcy; 

2) zmiany osoby reprezentującej po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy; 
3) zmiany pracowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z usługi; 
4) niewyczerpania kwoty określonej w § 2 ust. 1 w terminie określonym w § 3, Strony dopuszczają 

możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy; 
5) czas trwania umowy wygasa wraz z dniem zrealizowania jej wartości, o której mowa w § 2 ust. 1; 
6) zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów 

prawnych w tym zakresie. Zmiany są wprowadzane aneksem do umowy. Zmianie ulegnie kwota 

podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. O zmianie VAT-u na przedmiot 
umowy, Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych przed 

terminem dostawy towaru, którego cena ulega zmianie; 
7) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy – w takim przypadku nastąpi 

uaktualnienie zapisów umowy w drodze aneksu; 
8) wydłużenie terminu wydania kart paliwowych w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej, 

jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, uniemożliwiającego 

wydanie kar paliwowych w zaoferowanym terminie.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości asortymentu lub rezygnacji         

z niektórych pozycji, w wyniku czego wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości 
zamówionego asortymentu.  

 
Ochrona danych osobowych 

§ 8 
1. Realizacja umowy wymaga dostępu do danych osobowych (informacji i danych objętych wymianą 

w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub możliwą do 
zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, 
które podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych). Zakres danych 

osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
mogących dotyczyć pracowników Stron umowy oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe 

są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, 
służbowy adres email, nr telefonu służbowego, stanowisko pracy, informacje o posiadanych 
uprawnieniach i szkoleniach. 

2. Obydwie Strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej 
Umowy. Strony podejmą wszelkie uzasadnione z handlowego punktu widzenia prawne kroki w celu 
ochrony danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem. 

3. Jeśli obydwie Strony przekazują dane osobowe, zapewniają, że są do tego uprawnione. Strona 
przekazująca dane osobowe zawiadomi osoby, których dane osobowe dostarczył, o takim 
przekazaniu przed ich dostarczeniem odbiorcy. 
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4. Obydwie strony mogą udostępniać dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi wdrożonymi 
zabezpieczeniami. 

5. W zakresie, w jakim obydwie Strony przetwarzają dane osobowe w ramach niniejszej umowy, są 
uprawnione do przechowywania danych osobowych na czas obowiązywania niniejszej umowy oraz w 
okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami umowy, w celu ochrony praw obu Stron lub spełnienia 
wymogów prawa i sprawozdawczości. W zakresie, w jakim strona przetwarza dane osobowe do celów 

odrębnych i niezależnych od niniejszej Umowy, występuje w charakterze administratora danych 
i przejmuje obowiązki prawne administratora danych, w tym w zakresie określenia odpowiedniego 
okresu przechowywania danych. 

6. Jeśli dane osobowe są związane z incydentem naruszenia ochrony danych (wszelkimi okolicznościami 
obejmującymi rzeczywistą lub uzasadnioną możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych 
przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich danych, ich utratę lub 
zniszczenie), Strona, w której systemie dane były przechowywane, ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie powiadomienia i związane z tym koszty. O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub 
zakazane przez właściwy dla jednej ze stron organ regulacyjny, strona powiadamiająca dołoży 
racjonalnie uzasadnionych starań w celu dokonania uzgodnień z drugą stroną, by umożliwić jej 
wpływ na treść powiadomienia przed jego sporządzeniem. 

7. Jeśli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jedna ze Stron uzyska 

informacje o:  
1) skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych;  
2) wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp do danych osobowych, 

wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie 
3) zapytaniu lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych,  
wówczas ta Strona podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu niezwłocznego powiadomienia 

drugiej ze Stron o wyżej wskazanych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków, w których jest to 
niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez właściwy organ 
regulacyjny. Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie 
w zakresie weryfikacji powyższych informacji, określania istotnych informacji, przygotowywania 
odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu wszelkich roszczeń oraz 
postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi roszczeniami oraz postępowaniami. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 
 

Postanowienia końcowe 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej 

kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze 
polubownej w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia sporu drugiej stronie w sprawach niniejszej 
umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo Sąd we Wrocławiu. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 – dla Zamawiającego, 1 – dla Wykonawcy. 
4. Załącznikami do umowy są: Oferta (Załącznik nr 1), Kalkulacja cenowa (Załącznik nr 2),                            

Wykaz nr rejestracyjnych pojazdów Zamawiającego wraz z personaliami kierowców do wystawienia 
kart imiennych (Załącznik nr 3).  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
 

 


