
                                                                                       Załącznik nr 5 do SIWZ 2-Dz.A.PN-2020

- Projekt umowy –

Umowa nr .........................................

zawarta w dniu ...........….. 2020 r. w Krakowie,

w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  nr  2-Dz.A.-PN-2020  przeprowadzonego  zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1843 i poz. 2020),

pomiędzy:

Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Krakowie „Radio Kraków” Spółka Akcyjna
z  siedzibą  w  Krakowie,  al.  Juliusza  Słowackiego  22,  30-007  Kraków,  wpisaną  
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049387, której
dokumentacja  jest  przechowywana  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia
w Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy KRS,  posiadającą  numer  identyfikacji  podatkowej
(NIP): 6750200083, i numer statystyczny (REGON): 350635144, o kapitale zakładowym  
w wysokości 2.752.500 zł, w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:

Mariusza Bartkowicza– Prezesa Zarządu,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

następującej treści:
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§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  świadczenie  na  terenie  całego  kraju  na  potrzeby
samochodów służbowych Zamawiającego przy pomocy kart paliwowych (kart flotowych):

1) dostawy paliw płynnych:

a) benzyny bezołowiowej o wartości oktanowej 95 i 98,

b) oleju napędowego,

dalej zwanych: „Paliwami”,

2) dostawy produktów w postaci:

a) olejów silnikowych,

b) płynów eksploatacyjnych,

c) żarówek,

d) wycieraczek,

e) bezpieczników,

dalej zwanych „Innymi Produktami”,

3) usług mycia samochodów,

2) usług rozliczenia bezgotówkowego opłat za przejazd autostradami płatnymi,

dalej zwanych łącznie „Przedmiotem umowy”.

§ 2

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 21 maja 2020 r. do dnia 20 maja 2024 r.

§ 3

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY
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1. Wykonawca oświadcza, iż posiada koncesję nr ………….na obrót paliwami ciekłymi,
wydaną  przez  .........................  dnia  ...........................  r.  z  terminem  ważności
uprawnień do dnia …………………….. r.

2. Wykonawca  oświadcza  także,  że  w  przypadku,  gdyby  w  okresie  obowiązywania
niniejszej umowy koncesja, wskazana w ust. 1, wygasła lub w inny sposób utraciła
ważność, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania nowej koncesji przed upływem
terminu ważności  dotychczasowych uprawnień  oraz  niezwłocznego powiadomienia
Zamawiającego poprzez podanie numeru nowej koncesji, organu udzielającego, daty
wydania oraz daty obowiązywania.

3. Wykonawca tym samym zapewnia, iż będzie realizował niniejszą umowę w sposób
nieprzerwany przez okres jej obowiązywania.

4. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada całodobowe, obsługowe (z pracownikami,
lecz  bez  konieczności  posiadania  wyznaczonego  pracownika  do  obsługi  klienta  
w zakresie tankowania paliwa), czynne 24h/7 dni w tygodniu, stacje paliw na terenie
całego kraju.

5. Wykaz znajdujących się na terenie kraju stacji paliw Wykonawcy oraz honorujących
wydane  przez  Wykonawcę  karty  paliwowe  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszej
umowy.

6. W przypadku modernizacji  lub  wyłączenia  stacji  paliw,  ujętej  w załączniku nr  2  
do niniejszej umowy, Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawy i usługi na innej
stacji paliw, położonej w pobliżu stacji paliw modernizowanej/wyłączonej.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) świadczenia dostaw i usług, będących Przedmiotem umowy, sukcesywnie przez
cały okres obowiązywania umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb
Zamawiającego,

2) świadczenia dostaw i usług, będących Przedmiotem umowy, które będą dostępne
całodobowo (przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku), przy
czym  w  odniesieniu  do  dostaw  i  usług,  świadczonych  na  stacjach  paliw  –
obsługowo  (z  pracownikami,  bez  konieczności  posiadania  wyznaczonego
pracownika do obsługi klienta w zakresie tankowania Paliw), na stacjach paliw
wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy,

3) wydania  Zamawiającemu  kart  paliwowych  przypisanych  do  samochodów
Zamawiającego na podstawie numerów rejestracyjnych,
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4) dokonywania i rozliczania transakcji bezgotówkowo.

2. Dostawa  Paliw polegać  będzie  na  bezpośrednim tankowaniu  Paliw do zbiorników
paliwa  samochodów  Zamawiającego  przez  posiadacza  karty  wystawionej  na
Zamawiającego.

§ 5

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, nie później niż 
w dniu 20 maja 2020 r., Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

1) 8  kart  paliwowych,  dla  samochodów  Zamawiającego,  których  wykaz  stanowi
załącznik nr 5 

2) pisemną instrukcję korzystania z kart paliwowych,

3) kody PIN do kart paliwowych.

2. Wykonawca aktywuje z  dniem 21 maja 2020 r.  karty paliwowe,  to  jest  możliwość
dokonywania za ich pomocą zakupu Paliw i Innych Produktów, korzystania z usług
mycia samochodów oraz przejazdu po autostradach płatnych.

2. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia
ponosi Wykonawca.

3. W razie stwierdzenia wad kart paliwowych, w tym niezgodność z opisem przedmiotu
zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru kart paliwowych. W
takiej sytuacji, Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni roboczych od dnia odmowy
odbioru, karty paliwowe wolne od wad.

4. Wykaz samochodów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, będzie aktualizowany 
w przypadku każdej  zmiany.  Zamawiający zobowiązuje się  niezwłocznie przekazać
Wykonawcy zaktualizowany wykaz samochodów. Aktualizacja wykazu samochodów
nie stanowi zmiany niniejszej umowy (zmiany załącznika nr 5).

5. W przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego  zmiany  samochodów  wskazanych  
w ust. 1 pkt 1 powyżej, w tym także w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ich
ilości, Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty paliwowe lub
bezpłatnie dezaktywuje zbędną ilość kart paliwowych, w terminie 10 dni roboczych  
od dnia pisemnego zgłoszenia.

6. Wykonawca  zapewnia,  że  każda  dostawa  i  usługa  realizowana  z  pomocą  kart
paliwowych  będzie  odnotowywana,  a  Zamawiający  będzie  miał  dostęp  do  wykazu
transakcji, zawierającego m.in.:
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1) datę i miejsce transakcji,

2) numer rejestracyjny pojazdu,

3) rodzaj, ilość i cenę jednostkową towaru/usługi.

8. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty paliwowej po zgłoszeniu przez
Zamawiającego  jej  utraty,  kradzieży,  zniszczenia  lub  nieprawidłowego  działania.
Blokada  karty  paliwowej  odbywać  się  może  poprzez  telefoniczne  zgłoszenie  lub
poprzez wiadomość e-mail.

7. Odblokowanie karty paliwowej odbywać się może poprzez telefoniczne zgłoszenie lub
poprzez wiadomość e –mail.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  unieważnienia  zablokowanej  karty  paliwowej  
w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.

9. W razie  unieważnienia  karty  paliwowej,  Wykonawca  dostarczy  w  terminie  10  dni
roboczych  od  dnia  odmowy  odbioru,  nową  kartę  paliwową.  Postanowienia  ust.  4
stosuje się odpowiednio.

10. Od  chwili  zgłoszenia  utraty,  kradzieży,  zniszczenia  lub  nieprawidłowego  działania
karty paliwowej,  Zamawiający nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zakupy dokonane  
na jej podstawie.

11.W  kwestiach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie,  wyłącznie  w  zakresie
korzystania  z  kart  paliwowych,  odpowiednie  zastosowanie  mają  postanowienia
obowiązującego  u  Wykonawcy  regulaminu  korzystania  z  kart  paliwowych,  dalej
zwanego  „Regulaminem”.  Regulamin  stanowi  załącznik  do  oferty.  Zmiana
Regulaminu nie stanowi zmian Umowy. 

12. Postanowienia  niniejszej  umowy  mają  pierwszeństwo  przed  postanowieniami
Regulaminu.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  na  okres  obowiązywania  niniejszej  umowy
stałego rabatu na:

1) dostawę Paliw – w wysokości……,

2) dostawę Innych Produktów – w wysokości ……,

3) usługi mycia samochodów – w wysokości …….
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2. Dodatkowo Wykonawcy gwarantuje stały rabat na przejazd autostradami płatnymi – w
wysokości ……

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za:

1) dostawę Paliwa – wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego Paliwa oraz
ceny Paliwa obowiązującego na danej stacji paliw w dniu zakupu, pomniejszonej 
o rabat wskazany w ust. 1 pkt 1,

2) dostawę  Innych  Produktów –  wynikać  będzie  z  ilości  faktycznie  zakupionych
Innych  Produktów  oraz  ich  ceny  obowiązującej  na  danej  stacji  paliw  w  dniu
zakupu, pomniejszonej o rabat wskazany w ust. 1 pkt 2,

3) usługi mycia samochodów – wynikać będzie z ilości faktycznie zakupionych usług
mycia  samochodów oraz  ich  ceny obowiązującej  na danej  stacji  paliw w dniu
zakupu, pomniejszonej o rabat wskazany w ust. 1 pkt 3.

4. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy za  usługi  rozliczenia  bezgotówkowego opłat  
za przejazd autostradami płatnymi  uwzględnione jest  w stawce rabatu  na przejazd
autostradami płatnymi.

3. Rozliczenia opłat  za przejazd autostradami płatnymi  wynikać będzie z cennikowej
wysokości opłat za przejazd autostradami płatnymi, obowiązującej w dniu przejazdu,
oraz faktycznej ilości przejazdów i będzie uwzględniać gwarantowany rabat wskazany
w ust. 4.

4. Rozliczenie  dostaw  i  usług,  stanowiących  Przedmiot  umowy,  następować  będzie  
na podstawie wystawianych zbiorczych faktur VAT.

5. Rozliczenie  odbywać  się  będzie  w  okresach  rozliczeniowych  trwających  
od pierwszego do 15-stego dnia miesiąca kalendarzowego i od 16-stego do ostatniego
dnia miesiąca kalendarzowego.

6. Faktury należy wystawić na:

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie

„Radio Kraków” Spółka Akcyjna

al. Juliusza Słowackiego 22

30-007 Kraków

NIP: 675-02-00-083

a  następnie  dostarczyć  za  pośrednictwem  poczty  e-mail  na  adres:
………………………, tradycyjnej, platformy elektronicznego fakturowania dostępnej
pod adresem efaktura.gov.pl bądź też osobiście do siedziby Zamawiającego.
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7. Do każdej faktury należy dołączyć zestawienie, obejmujące co najmniej następujące
dane:

1) numer karty paliwowej,

2) numer rejestracyjny pojazdu,

3) ilość  zakupionego  Paliwa  oraz  jego  rodzaj  i  ilość  Innych  Produktów,  ilość
zrealizowanych  usług  mycia  samochodów  i  ilość  przejazdów  autostradami
płatnymi,

4) cenę  Paliwa,  Innych  Produktów  i  usług  mycia  samochodów,  obowiązujące  na
stacji paliw w dniu zakupu,

5) adres stacji paliw, na której dokonano zakupu,

6) daty zakupu,

7) ilość  przejazdów  autostradami  płatnymi,  ze  wskazaniem  trasy  lub  lokalizacji
punktu poboru opłat,

8) wysokość opłat za przejazd autostradami płatnymi,

9) daty przejazdów autostradami płatnymi lub daty przejazdu przez punkty poboru
opłat,

10)  kwotę netto,

11)  kwotę należnego podatku VAT,

12)  kwotę brutto,

13)  wielkość rabatu.

10. Zapłata następować będzie na podstawie faktury w terminie 30 dni od jej doręczenia.

8. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  na  fakturze  rachunku  bankowego,
ujawnionego  w  wykazie  podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i  przywróconych do rejestru VAT. W razie
wskazania innego rachunku bankowego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty
na  wskazany  rachunek  w  fakturze,  jednakże  po  wypełnieniu  obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa,  w tym powiadomienia organów
Krajowej Administracji Skarbowej.

10. Strony  niniejszym  oświadczają,  iż  wartość  umowy  wynosi  ……………zł
(słownie……………………………),  w  tym  VAT…………%............................zł
(słownie………………………………………),  i  została  ustalona  według  oferty
Wykonawcy.
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§ 7

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w  następujących  przypadkach  
i  wysokościach  za  opóźnienie  w  terminie  dostarczenia  kart  paliwowych  –  
w  wysokości  0,5%  wartości  umowy,  wskazanej  w  §  7  ust.  13,  za  każdy  dzień
opóźnienia,

2. W przypadku, gdy jakość Paliwa będzie odbiegać od wymaganych norm i spowoduje
uszkodzenie pojazdu Zamawiającego,  Wykonawca poniesie  koszt  naprawy pojazdu
Zamawiającego  na  podstawie  przedłożonej  przez  Zamawiającego  faktury
dokumentującej poniesione koszty.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  zastrzeżonych  kar  umownych  i  zwrotu
kosztów  naprawy  na  rachunek  wskazany  przez  Zamawiającego  w  nocie
obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej, o ile taka
forma zostanie wybrana przez Zamawiającego.

4. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia.

5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.

6. Naliczanie  kar  umownych i  obciążenie kosztami  naprawy nie  wyłącza możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający  może  odstąpić  od  niniejszej  umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę
na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem  Zamawiającego  w  zakresie  realizacji  obowiązków  umownych
jest…………………………, e-mail………………………..tel………………………

2. Przedstawicielem  Wykonawcy  w  zakresie  realizacji  obowiązków
…………………………, e-mail………………………..tel………………………
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§ 10

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach wymienionych samodzielnie w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Cesja wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  wszystkie
odpowiednie  przepisy  prawa,  mające  związek  z  wykonaniem Przedmiotu  umowy,
w tym: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawa  
z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  –  Kodeks  cywilny,  ustawa  z  dnia  11  marca  2004  r.  
o podatku od towarów i usług.

3. Podane  przez  Zamawiającego  w  trakcie  postępowania  nr  2-Dz.A.-PN-2020  ilości
Paliw  i  Innych  Produktów  oraz  usług,  będących  Przedmiotem  umowy,  były  i  są
wielkościami  orientacyjnymi,  szacowanymi  na  podstawie  zużycia  w  latach
poprzednich oraz przewidywanego zapotrzebowania. Wykonawca oświadcza, że nie
będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej lub
większej ilości Paliw i Innych Produktów oraz usług, będących Przedmiotem umowy.

4. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, Strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

5. Integralną częścią niniejszej umowy są:

a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,

b) Wykaz stacji benzynowych – załącznik nr 2,

c) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3,

d) Regulamin kart paliwowych – załącznik nr 4,

e) Wykaz samochodów – załącznik nr 5.
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5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA:
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