
 

 

 

Załącznik  Nr 3  

Z 
ZZZZZZZ 

UMOWA nr OA-LO.273.2.        2021 

zawarta w  Katowicach  w dniu  ………….   2021 r.,  pomiędzy: 

 

Śląskim Kuratorem Oświaty 

Kuratorium Oświaty w Katowicach 

ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice 

 

reprezentowanym przez: 

Dariusza Domańskiego – Wicekuratora Oświaty   

zwanym dalej Zamawiającym  

 

a 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

zwanym dalej w niniejszej Umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

§ 1. 

 

1.  Przedmiotem niniejszej Umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów 

samochodowych Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, z użyciem elektronicznych 

kart magnetycznych z limitem ……………  w poniższych łącznych, szacunkowych ilościach: 

a) Benzyna bezołowiowa 95 – 13 500 litrów 

b) Olej napędowy – 1 350 litrów 

     

2. Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa na stacjach paliw zlokalizowanych w Polsce 

poprzez dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart magnetycznych.                               

W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji paliw 

Wykonawca umożliwi dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych na innej stacji paliw 

położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej.  

3. Dostarczone paliwo winno być zgodne z wymogami jakościowymi obowiązującymi wg 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października  2015r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. 2015 poz. 1680 ze zm.). 

4. W razie stwierdzenia, iż paliwo nie spełnia norm jakościowych Wykonawca zobowiązany 

będzie do wymiany zakwestionowanej ilości paliwa oraz do pokrycia szkód spowodowanych 

złą jakością dostarczonego paliwa.  

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia  od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

 2022 r. 

6. Wykonawca  dysponuje min. 50 stacjami paliw na ternie woj. śląskiego, w tym stacjami 

partnerskimi, czynnymi całą dobę przez 7 dni w tygodniu i wyposażonymi w system 

bezgotówkowego zakupu paliw. 

7. Wykonawca zapewnia że przynajmniej 2 stacje paliw akceptujące karty magnetyczne do 

bezgotówkowego   zakupu paliw znajdują się na terenie  każdego miasta :  Katowice, 

Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Gliwice, Rybnik, Sosnowiec. Przynajmniej jedna stacja 

paliw na terenie każdego wymienionego wyżej  miasta jest czynna całodobowo.   

 



 

 

 

§ 2. 

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

Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego rabatu                              

w wysokości ………zł   za litr  paliwa (od ceny brutto). 

2. Rabat w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres 

rozliczeniowy dla  Zamawiającego.  

 

§ 3. 

 

1. Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał faktury w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym: od 1-go do ostatniego dnia miesiąca wraz ze zbiorczym zestawieniem 

transakcji z danego okresu rozliczeniowego. Data sprzedaży jest to ostatni dzień danego 

okresu rozliczeniowego 

2. Płatności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywane będą przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, w terminie 

do 30 dni, liczonym od daty wystawienia prawidłowej faktury. Fakturę należy dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego najpóźniej 14 dni przed terminem płatności. Za datę zapłaty uznaje 

się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.  

3. Zbiorcze zestawienie transakcji zwierać będzie co najmniej: datę i godzinę transakcji, numer 

rejestracyjny pojazdu, ilość i rodzaj paliwa, cenę jednostkową netto i brutto, wartość 

zakupionego paliwa netto i brutto przed i po upuście, nazwę i adres stacji paliw, na której 

dokonano transakcji. 

 

§ 4. 

 

1. Zamawiający może dokonywać w danym okresie rozliczeniowym transakcji 

bezgotówkowych przy użyciu elektronicznych kart magnetycznych  w granicach limitów 

ustalonych dla każdej karty paliwowej.  

2. Wykaz samochodów służbowych uprawnionych do dokonywania zakupu paliwa jak również 

pisemne wnioski Zamawiającego o wydanie elektronicznych kart magnetycznych zostaną 

przekazane Wykonawcy najpóźniej 4 dni po podpisaniu umowy.  

 

 

§ 5.  

 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy wynosić będzie:   

 

- brutto …………….. zł (słownie: ………………………………………………………………….) 

- netto ……………… zł (słownie: …………………………………………………………………) 

2.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu w wysokości  

  ………………  za każdy litr benzyny bezołowiowej  

  ………………. za każdy litr oleju napędowego    

3. Zakup paliw dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw 

należącej do Wykonawcy w momencie zakupu. Cena jednostkowa za 1 litr paliwa nie może 

być wyższa od ceny obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy „na dystrybutorze w dniu 

tankowania pojazdu”. 

4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliw płynnych niż 

określono w § 1 ust. 1. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń 

oraz roszczeń. 

5. W przypadku dokonania zakupu paliwa w ilościach podanych w § 1  ust. 1 i nie 

wykorzystania przez Zamawiającego kwoty na jaką zostanie zawarta umowa Zamawiający 

może dokonać dodatkowego zakupu paliwa nie przekraczając kwoty zawartej umowy. 

 

 



 

 

 

§ 6. 

 

1. Wykonawca bez pobierania opłaty wyda i dostarczy do Kuratorium Oświaty  

w Katowicach elektroniczne karty umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa  w  ilości 9 

kart przypisanych do poszczególnych samochodów i 2 karty na okaziciela. 

2.  Wraz z kartami Zamawiający otrzyma od Wykonawcy w oddzielnej, zamkniętej kopercie  

numery PIN przyporządkowane dla każdej karty i umożliwiające potwierdzenie dokonana 

zakupu. 

3.  Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i aktywowania elektronicznych kart                    

w terminie do dnia 21 grudnia 2021r. 

4.  W przypadku zwiększenia liczby samochodów służbowych, Wykonawca bezpłatnie wyda 

Zamawiającemu dodatkowe karty. Wykonawca zobowiązuje się wydać i aktywować 

dodatkowe karty w terminie do14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia. 

5.  W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania bezpłatnie nowej karty                          

i aktywowanie jej w terminie do 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia. 

6.  Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty po telefonicznym lub e-mailowym             

zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. 

7.  Zamawiający z chwilą zgłoszenia utraty karty nie ponosi odpowiedzialności za zakupy 

dokonane przez osoby nieuprawnione na podstawie tej karty. 

8. Załącznikiem do umowy są Ogólne Warunki Używania Kart Flotowych Wykonawcy  

…………………………… 

 

§ 7. 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest  zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 

i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP 954-22-46-601.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług (VAT)                      

i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP ……………………. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu dokonywania 

transakcji bezgotówkowych do chwili rozliczenia wszystkich transakcji bezgotówkowych bez 

podpisu osoby przez nią upoważnionej.  

 

§ 8. 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy są: 

a) Ze strony Wykonawcy – ………….………….. tel. ……………….... adres e-mail: 

…………………………………………. 

b) Ze strony Zamawiającego  - ……………….. tel. ……………… adres e-mail: 

……………………………………….. 

 

§ 9. 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy 10% wartości umowy 

brutto  określonej w § 5 ust. 1.; 

b) w przypadku dostarczania paliwa nie spełniającego wymogów jakościowych określonych 

w § 1 ust. 3 z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 kara w wysokości  3 krotnej wartości 

zatankowanego paliwa, którego jakość została zakwestionowania. 

c) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od naliczania rabatów określonych w § 5 ust. 2  - 

10%  wartości umowy brutto  określonej w § 5 ust. 1.; 

 

 



 

 

 

§ 10. 

  1. Zamawiający oświadcza, że znane są mu wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne, dotyczące między innymi wytwarzania oraz obrotu paliwami ciekłymi                               

w Polsce w tym, skutki prawne prowadzenia wskazanych działalności bez koncesji oraz możliwej 

odpowiedzialności Wykonawcy za odsprzedaż przez Zamawiającego paliw zakupionych przez 

niego bez posiadania wymaganej koncesji. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania zakupionego paliwa wyłącznie na potrzeby 

własne, co oznacza w szczególności, że zakupione paliwo nie będzie przedmiotem dalszej 

sprzedaży hurtowej lub detalicznej. 

3. Wydane na podstawie Umowy karty paliwowe nie będą przez Zamawiającego oferowane, 

przekazywane lub udostępniane osobom trzecim, jeżeli nie są zatrudnione przez Zamawiającego 

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 

Zamawiającego działalnością lub realizowanymi zadaniami. 

 

§ 11. 

 

Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia                  

31 grudnia 2022 r. 

§ 12. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego do wysokości 20% 

wartość umowy brutto.  

 

§ 13. 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozpoznaje Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 15. 

Integralną cześć niniejszej umowy stanowi formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę. 

 

§ 16. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

Za Zamawiającego:                                                    Za Wykonawcę: 

 

 

1. ___________________________________             1.  ________________________________ 

     ( imię i nazwisko/a oraz funkcje)                                         ( imię i nazwisko/a oraz funkcję) 

 

 

 

2. ___________________________________             2. ________________________________ 

       ( imię i nazwisko/a oraz funkcję)                                       ( imię i nazwisko/a oraz funkcję) 

 

 

 
 

 


