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UMOWA NR RB-2 

 

zawarta w dniu  ………………. r. w Białymstoku 

pomiędzy: 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, NIP: 543-11-81-345, REGON 

050040006 

adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 

Olsztyn  

reprezentowanym przez:  

• ……………………………………….  

• ………………………………………..  

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a: 

……………………………………………….. 

z siedzibą w ……………………………………………………..  

NIP ……………. , REGON ………………………………. 

reprezentowanym przez:  

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest bezgotówkowy zakup paliw do samochodu służbowego 

marki Subaru model Forester (nr rej. BHA20JC) stanowiącego własność 

Zamawiającego w ilości szacunkowej: ON 1500 l/rocznie w ramach zadania 

realizowanego w projekcie „Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” 

o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody 

i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

oraz środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

§ 2 

Warunki realizacji umowy 

1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2023 

2. Zakup paliw realizowany będzie w stacjach paliw należących do Wykonawcy. 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego 

w sytuacji, gdy nie dokonania zakupu paliwa przez Zamawiającego w ilości 

przedstawionych w § 1. 
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§ 3 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: netto:  ………………… zł oraz 

należny podatek VAT wg. stawki 23 %: ……………… zł, co stanowi brutto: 

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

2. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każde tankowanie paliwa wynikać będzie 

z faktycznie zatankowanej jego ilości oraz ceny 1 l. paliwa obowiązującej na danej 

stacji w dniu tankowania wraz z podatkiem VAT pomniejszonej o ……… groszy 

rabatu. 

3. Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać 

zmieniona przez strony w drodze aneksu, jeżeli kwota wskazana w ust. 1 zostanie 

wyczerpana wcześniej aniżeli ilość paliwa stanowiąca przedmiot umowy, określona 

w § 1. 

4. Rozliczenie pobranych paliw będzie odbywać się dwa razy w miesiącu: 

a. za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca  

b. za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

lub w inny sposób ustalony między stronami. 

5. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

6. Zamawiający zapłaci za pobrane paliwo przelewem, w terminie 21 dni od dnia 

wystawienia faktury VAT z załączonym zbiorczym raportem. Dokumenty 

rozliczeniowe zostaną przesłane w dniu wystawienia Zamawiającemu pisemnie bądź 

mailem. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

8. Niedokonanie zapłaty w terminie, o którym mowa w pkt. 6 powyżej skutkuje 

naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego 

uregulowania należności. Ponadto, Wykonawca po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu do zapłaty określonego w wezwaniu do zapłaty, może dokonać 

zablokowania dalszego bezgotówkowego tankowania przez Zamawiającego.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty 

i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonywaniem umowy. 

 

§ 4 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego oleju napędowego, 

spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 

października 2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1680). 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów i świadectw 

jakościowych paliw na każde życzenie Zamawiającego. 
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3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego 

paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca przeprowadzi 

postępowanie reklamacyjne i w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji 

Wykonawca, wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. Uznanie 

roszczenia Zamawiającego, skutkuje obowiązkiem naprawienia szkody przez 

Wykonawcę. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

z winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy liczonej od jej 

niewykonanej części. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w razie 

odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy liczonej od jej niewykonanej części z zastrzeżeniem § 6 niniejszej 

umowy. 

3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, strona występująca 

z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej strony notę księgową 

(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.  

 

§ 6 

Zakończenie obowiązywania Umowy 

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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze 

skutkiem natychmiastowym przed terminem końcowym realizacji umowy określonym 

w § 2 ust. 1 w razie przekroczenia, określonej w § 1 ilości dostarczonych paliw 

płynnych, a także w razie osiągnięcia kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

określonej w § 3 ust. 1. W takich przypadkach Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, bez jakichkolwiek 

roszczeń odszkodowawczych.  

 

§ 7 

Osoby do kontaktu 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: Emilia Menderska 

tel. 89 533 68 66 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: …………………….. 

tel. …………… 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił 

warunki takiej zmiany. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. 

W przypadku, kiedy nie osiągną porozumienia, spory będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Wykaz pojazdów i sprzętu 

Zamawiającego oraz oferta Wykonawcy. 

5. Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych stanowi Załącznik do 

Umowy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 


