
 

Nr postępowania 36/POIS/2021 

Załącznik nr 2 

 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA – ULEPSZONEGO OLEJU 

NAPĘDOWEGO 
 

UMOWA  NR ………  
WZÓR 

 
zawarta dnia …………. r. pomiędzy 
Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin,  
NIP 852-14-00-870, reprezentowanym przez:  
Pana Macieja Tracza - Wiceprezesa,  
zwanym dalej Zamawiającym  
a  
………………………….,  
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na 

realizację projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr 
POIS.02.04.00-00-0143/16-00 z aneksami), zwanego dalej Projektem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przedmiotu umowy w związku z realizacją 
Projektu, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom instytucji kontrolującej dostępu do 
dokumentacji realizacji umowy. 

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o 
przebiegu prowadzonych czynności. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 
dokumenty związane z realizacją umowy.  
 

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego, na 

potrzeby samochodu służbowego w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 w 
szacunkowej ilości 5000 litrów w roku 2021.  
Paliwo musi spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1680) oraz odpowiednimi normami polskimi PN-EN 228:2006, PN-EN 590:2006 

oraz PN-EN 589:2006 lub odpowiednio inną obowiązującą w chwili dostawy. 

Podana wyżej szacunkowa ilość jest jedynie wartością prognozowaną i Zamawiający nie 
gwarantuje wykorzystania paliwa w wyżej wskazanej ilości, faktyczna wielkość wykorzystanego 
paliwa może być większa bądź mniejsza od podanych wyżej danych i uzależniona będzie od 
faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

2. Sprzedaż towaru odbywać się będzie na stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie obszaru 
realizacji Projektu, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy; poprzez tankowanie paliwa do baku 
pojazdu Kupującego.  

3. Pobieranie paliwa odbywać się będzie na podstawie bezgotówkowej karty elektronicznej 
dedykowanej dla samochodu służbowego ustalonego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu bezgotówkową kartę elektroniczną, o której mowa w ust. 3, 

wystawioną na numer rejestracyjny pojazdu służbowego umożliwiającą zakup paliwa w terminie do 
10 dni roboczych od dnia przesłania Wykonawcy wniosku o wydanie karty. Osobami uprawnionymi 

do odbioru paliwa są użytkownicy, którym Zamawiający powierzył kartę oraz właściwe kody PIN. 
Wykonawca, w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do wydawania kart nowych lub 



 

zamiennych w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na nową kartę. Za 

wydanie pierwszej karty Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
 

§ 3 
1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Sprzedawcy 

w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości ……. % na 
paliwa (od ceny brutto). 

2. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę.  

3. Sprzedający wystawiał będzie fakturę VAT za pełen okres rozliczeniowy obejmujący należność z 
tytułu sprzedaży paliwa dokonaną w tym okresie. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 

1-go do 15-tego dnia miesiąca i od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę 
sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wskazany na fakturze. 
5. Sprzedawca obowiązany jest prowadzić ewidencję dla Kupującego, która będzie zawierać:  

1) datę pobrania paliwa,  
2) cenę paliwa w dniu tankowania,  
3) rodzaj i ilość pobranego paliwa,  
4) nr rejestracyjny pojazdu.  

6. Ewidencja o której mowa w ust. 5 stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury do zapłaty za 
pobrane paliwo, w poszczególnych okresach rozliczeniowych oraz będzie stanowić załącznik do 
faktury. 

7. Płatności należności z tytułu sprzedaży Produktów i Usług  dokonywane będą przez 
Zamawiającego w formie przelewu w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Zamawiający 
wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną w postaci elektronicznego obrazu 
faktury w wersji pdf na poniższy adres e-mail: dzika.zagroda@zubry.org. 

8. Wartość brutto umowy jest niezmienna. 
 

§ 4 
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie: od dnia 15.03.2021 r. do  dnia 31.12.2021 r. 

 
§ 5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści 
oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktów i realizacji zadania: 
Zamawiający – ………………..……….. tel. …………………………………. 
Wykonawca – .............................. tel. .................................... 

2. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja umowy 
nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 
potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym wyznaczone 
przez instytucje finansującą Projekt. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym 
postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z 
podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne 
stosowanie zasady konkurencyjności. 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd 
powszechny właściwy miejscowo według miejsca siedziby Zamawiającego. 

6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 

egzemplarz dla Zamawiającego. 
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ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 
…………………………………………   ……………………………………. 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Wykaz stacji paliw na terenie obszaru projektu, na których Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

możliwość tankowania ulepszonego oleju napędowego. 
 

 
 
 

  



 

 


