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UMOWA nr RDOŚ-Ł/ZA.242.2.2019-1/2019 
 
zawarta w dniu ….......... 2019 r. w Łodzi pomiędzy: 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą przy ul. Traugutta 25, 
90-113 Łódź, NIP 7251985793, REGON 100598750, zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 

Kazimierza Perka – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 

a 

……………………….. z siedzibą przy ul. …………..............., NIP ……………, 
REGON …………………, zwaną dalej Wykonawcą, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem ............, reprezentowaną przez …. działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, 

lub 
Panem/Panią ………………., zwaną/-ym dalej Wykonawcą, prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą  „…” z siedzibą przy ul. ………………………….. NIP ………….……, 
REGON …………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 

 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści: 
 
Strony oświadczają, że umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  
na podstawie art. 4 pkt. 8. 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest bezgotówkowy zakup: 

1) paliw płynnych, w tym oleju napędowego i benzyny bezołowiowej; 

2) olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych  
oraz realizacji usług myjni i odkurzania  

za łączną kwotę określoną w § 5 ust. 1 do samochodów służbowych Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. 

2. Wykaz samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykaz będzie podlegał bieżącej aktualizacji,  
co nie będzie wymagało sporządzania aneksu do przedmiotowej umowy. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2021 r. (24 m-ce). 

4. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem okresu, o którym mowa  
w ust. 3, w przypadku wcześniejszego wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia 
Wykonawcy. W takim przypadku ostatnim miesiącem świadczenia usługi będzie koniec 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie kwoty określonej 
w § 5 ust. 1. 

§ 2. 

1. Zakup paliwa dokonywany będzie na stacjach paliw należących do Wykonawcy 
na terenie całego kraju, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu 
podczas całego okresu trwania umowy możliwość zakupu paliwa na co najmniej dwóch 
stacjach paliw wraz z usługą myjni i odkurzania położonych w granicach 
administracyjnych miasta Łodzi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji paliw innych podmiotów 
zrzeszonych w danej sieci i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę. 

3. W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji, 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania transakcji na innej stacji paliw 
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Wykonawcy położonej najbliżej stacji modernizowanej, nie koniecznie działającej  
w trybie całodobowym. 

4. Zakup paliw płynnych każdorazowo dokonywany będzie według cen aktualnie 
obowiązujących na stacji, pomniejszonych o wartość stałego rabatu podanego  
w zł – obowiązującego przez cały okres trwania umowy, podanego przez Wykonawcę  
w Ofercie Wykonawcy (Formularzu ofertowym), która stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający dokonywał będzie zakupu akcesoriów samochodowych (żarówek, 
kosmetyków samochodowych, płynów eksploatacyjnych, bezpieczników) oraz usług 
(myjnia i odkurzanie) z wykorzystaniem kart paliwowych według cen obowiązujących na 
stacji Wykonawcy w dniu dokonania zakupu. 

§ 3. 

1. Zakup paliwa odbywać się będzie w formie bezgotówkowej przy użyciu kart 
elektronicznych – paliwowych kart identyfikacyjnych zabezpieczonych numerem PIN, 
zwanych dalej ”kartami paliwowymi”, które zostaną wydane Zamawiającemu 
nieodpłatnie dla każdego z pojazdów najpóźniej 7 dni roboczych od dnia podpisania 
umowy. 

2. Wraz z kartami paliwowymi Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody PIN 
umożliwiające posługiwanie się kartami. 

3. Użytkowanie kart paliwowych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy 
jest nieodpłatne. 

4. Dostarczone karty paliwowe eksploatacyjnych). 
5. Zamawiający muszą umożliwiać zakup innych produktów i usług związanych z obsługą 

samochodów służbowych oferowanych przez stacje paliw (np. mycie i odkurzanie, zakup 
olejów i płynów zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy każdy przypadek kradzieży, 
zaginięcia lub zniszczenia karty paliwowej. Zgłoszenie takie będzie dokonywane drogą 
telefoniczną i elektroniczną oraz będzie zawierało dane umożliwiające identyfikację 
Zamawiającego (numer utraconej lub zniszczonej karty, typ karty, nazwę 
Zamawiającego). Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem  
o wydanie nowej karty po uprzednim, niezwłocznym zgłoszeniu utraty karty lub jej 
zniszczenia. 

6. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu zakupu paliwa w przypadku kradzieży, 
zaginięcia lub zniszczenia karty paliwowej z przypisanym kodem PIN jest ograniczona 
do transakcji dokonywanych w chwili zgłoszenia ww. zdarzenia przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania duplikatu lub dokonania 
wymiany zniszczonej karty paliwowej na nową, nie później niż w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia jej kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia przez 
Zamawiającego. 

8. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wyda nieodpłatnie dodatkowe karty paliwowe 
(np.: w przypadku nowo zakupionych pojazdów) w terminie 10 dni roboczych od dnia 
złożenia wniosku o jej wydanie przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem. 

9. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości kart paliwowych, o których mowa  
w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 4. 

1. Wykonawca gwarantuje jakość paliw spełniającą kryteria i wymagania dla paliw ciekłych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku  
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680,  
ze zm.). 

2. Świadectwa potwierdzające jakość paliwa będą dostępne na stacjach paliw na każde 
żądanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanego 
paliwa (niezgodności z normami), po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego. 
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W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę  
do wysokości udokumentowanej odpowiednimi fakturami/ rachunkami. 

§ 5. 

1. Strony uzgadniają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 
maksymalne wynagrodzenie w kwocie nie większej niż 70 000,00 zł brutto (słownie 
złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) wraz z obowiązującą stawką VAT, zwane dalej 
„wynagrodzeniem”. 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z faktycznej ilości pobranego 
paliwa, zakupionych akcesoriów oraz wykonanych usług i nie może przekroczyć kwoty 
umowy określonej w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy. 

4. W przypadku, gdy kwota umowy nie zostanie wykorzystana w całości, nie powoduje  
to po stronie Wykonawcy roszczenia o zapłatę części niezrealizowanej wartości umowy, 
jak również roszczenia o przedłużenie umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w pełnej kwocie. 

5. Zakup paliw płynnych będzie realizowany po cenach aktualnie obowiązujących na danej 
stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu z uwzględnieniem 
stałego rabatu podanego w ofercie. Rabat ten będzie obowiązywał przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy. 

6. Zamawiający będzie realizował pozostałe usługi według cen obowiązujących na danej 
stacji Wykonawcy. 

7. Osoba, która dokonywała będzie zakupu musi otrzymać dokument potwierdzający daną 
transakcję. 

8. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Strony 
dopuszczają, że za sprzedane paliwo Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury 
zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia 
miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

9. Płatności z tytułu transakcji bezgotówkowych następować będą na podstawie zbiorczych 
faktur wystawionych przez Wykonawcę, do których dołączy specyfikację dokonanych 
transakcji bezgotówkowych, zawierającą co najmniej następujące dane: 

1) dane identyfikujące stację paliw, na której dokonano transakcji (miejscowość  
i numer stacji lub adres stacji paliw), 

2) ilość i cenę zakupionego paliwa, 

3) datę zakupu, 

4) rodzaj zakupionego paliwa, 

5) numer rejestracyjny pojazdu, 

6) zakupione akcesoria i płyny, 

7) usługę mycia i odkurzania samochodów. 

10. W przypadku braku takiej specyfikacji lub braku w niej wymaganych danych, 
Zamawiający wstrzyma zapłatę faktury do czasu dostarczenia należycie wystawionej 
dokumentacji. 

11. Faktury należy wystawiać na: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, NIP 7251985793, REGON 100598750. 

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia. 

13. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz możliwość 
pobierania faktury z poziomu portalu kart paliwowych. Faktura bądź powiadomienie  
o wystawionej fakturze zostaną wysłane z adresu mailowego Wykonawcy: …………….. 
na adres mailowy Zamawiającego: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl. 

14. Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

mailto:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl
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15. Zamawiający wymaga w przypadku, gdy wykonawca jest płatnikiem VAT zastosowania 
procedury split payment. 

16. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 
umowy na osoby trzecie. 

§ 6. 

1. Do nadzoru nad realizacją umowy Strony wyznaczają: 

1) ze strony Zamawiającego: 

…….…………………….tel. ……………..……email: …………...………. , 

2) ze strony Wykonawcy: 

…….…………………….tel. ……………..……email: …………...………. , 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 10 ust. 2. 

3. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do bieżącego nadzoru nad 
przestrzeganiem postanowień umowy. 

4. Wszystkie informacje przekazywane między Wykonawcą a Zamawiającym w ramach 
umowy będą przesyłane, o ile umowa nie stanowi inaczej, pocztą elektroniczną. 

§ 7. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  

2) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  
z niniejszą umową, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego 
wykonywania umowy, 

3) wszczęta została likwidacja Wykonawcy, 
4) Wykonawca utraci koncesję. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi nastąpić w terminie 30 dni  
od daty wystąpienia okoliczności będących podstawa rozwiązania umowy. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy Zamawiający 
może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc. 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

3) w przypadku nienależytego wykonania umowy, zwłaszcza polegającego na braku 
możliwości zatankowania paliwa, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 

Za przyczyny, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń 
losowych (np. braku prądu), modernizacji stacji, dostaw paliwa na stację, awarii 
systemu obsługi. W przypadku wystąpienia w. w. sytuacji Zamawiający będzie 
tankował na kolejnej stacji. Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar 
finansowych, o ile kolejna stacja, na której Zamawiający będzie mógł zatankować 
znajdować się będzie w odległości nie większej niż 20 km. 
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2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z przysługującego  

mu wynagrodzenia. 

3. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki 

ustawowe za każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego 

uregulowania należności. Niezależnie od powyższego, w sytuacji określonej w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca ma prawo zablokować wszystkie Karty paliwowe 

Zamawiającego, aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu uregulowania należności 

Karty paliwowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne 

posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart paliwowych nastąpi  

w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania 

zapłaty zaległych należności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

5. 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. 

§ 9. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową, zamieszczoną na stronie 
http://lodz.rdos.gov.pl/polityka-srodowiskowa oraz że jest świadomy znaczenia zgodności 
z Polityką przy realizacji postanowień umowy. 

 

§ 10. 

1. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. 
W przypadku braku porozumienia, właściwym do rozpoznawania spraw spornych 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego w Łodzi. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego,  
1 dla Wykonawcy. 

5. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Formularz ofertowy Wykonawcy. 

2) Wykaz samochodów służbowych w RDOŚ w Łodzi. 

3) Regulamin użytkowania kart paliwowych Wykonawcy – jeżeli dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

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

        ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 

http://lodz.rdos.gov.pl/polityka-srodowiskowa

