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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 
WZÓR UMOWY 

 
zawarta dnia ……………………………. pomiędzy : 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9 ,76-200 Słupsk 
NIP: 839-10-03-052, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
Marzennę Mazur – Dyrektora 
 

-a-- 
…………………….. z siedzibą ………….…………………., wpisaną do …………………… 
legitymujący się numerem NIP ………………….., REGON ……………………, zwaną w dalszej treści umowy 
„Wykonawcą”, 
którą/którego reprezentuje/reprezentują: 
……………………………………….. 
o następującej treści: 
 

§ 1 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o 
zamówienie publiczne o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), art. 44 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) 
na bezgotówkowy zakup paliw od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Zamawiający powierza, a 
Wykonawca jako kontrahent wyłoniony do dostawy paliw, zobowiązuje się do realizacji zamówienia, 
szczegółowo opisanego w §2 umowy. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, zgodnie z ofertą Wykonawcy, przez czas obowiązywania 
niniejszej umowy, paliw płynnych w postaci oleju napędowego, zgodnie z niniejszą umową. 
2. Przedmiotu umowy w zakresie dostaw oleju napędowego realizowany będzie według poniższych 
zasad: 
1) dostawy wykonywane będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, indywidualnie do 
każdego pojazdu Zamawiającego, w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 100 dm3 na wszystkich 
stacjach paliw należących do Wykonawcy na terenie kraju w obrocie bezgotówkowym, na podstawie 
wystawionych faktur z określonym terminem płatności, wg przedstawionej oferty z dnia ……………, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  
2) zapotrzebowanie Zamawiającego podane w ogłoszeniu o zamówieniu w ilości 7000 litrów jest jedynie 
wartością szacunkową, określoną na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie 
zapotrzebowania na olej napędowy; z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje 
zakup co najmniej 70%; z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych 
wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia; sprzedaż zwiększonej ilości paliw w stosunku 
do zapotrzebowania na olej napędowy będzie realizowana po cenie jednostkowej i na zasadach 
określonych w ofercie.  
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3) oferowany system bezgotówkowego zakupu paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji 
pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, dat tankowania, 
ilości pobranego paliwa, 
4) Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do umożliwienia Zamawiającemu bezpośredniego 
tankowania paliwa do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego na całodobowo czynnych 
stacjach paliw Wykonawcy znajdujących się na terenie kraju zgodnie z przedstawionym przez 
Wykonawcę wykazem stacji paliw, w tym co najmniej jednej zlokalizowanej w odległości nie większej niż 
15 km od siedziby Zamawiającego, wyposażonej w system bezgotówkowego zakupu paliw, 
5) tankowanie paliwa do ciągnika rolniczego i kosiarek będzie odbywać się do karnistrów; w tym 
przypadku obowiązkowej rejestracji będzie podlegała data tankowania, ilość pobranego paliwa oraz 
nazwa jednostki terenowej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nabywającej paliwo, 
6) paliwo będzie wydawane Zamawiającemu bezgotówkowo, a rozliczane w sposób określony w §4 i §5 
niniejszej umowy, 
7) tankowanie realizowane będzie wyłącznie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego – zgodnie 
z wykazem przekazanym Wykonawcy, 
8) Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów użytkowana obecnie przez Zamawiającego oraz ilość i 
asortyment paliw w czasie trwania umowy może ulec zmianie,  
3. Formularz ofertowy, będący elementem oferty Wykonawcy oraz ogłoszenie o zamówieniu stanowią 
integralną część umowy. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że szacunkowa wartość umowy wynosi…………….. złotych netto plus podatek VAT, tj. 
…............................ brutto. 
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, wynika z iloczynu przyjętych ofertowych cen jednostkowych oleju 
napędowego (wraz z upustem) oraz szacowanego zapotrzebowania Zamawiającego, które określone 
zostało w ogłoszeniu o zamówieniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Ceny jednostkowe za olej napędowy będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu tankowania na 
stacjach Wykonawcy, na których paliwo zostało pobrane z uwzględnieniem stałego upustu cenowego 
przedstawionego w ofercie Wykonawcy. 

 
§ 4 

Zasady rozliczeń w zakresie oleju napędowego: 
1) rozliczenie zakupów oleju napędowego dokonanych przez Zamawiającego w ramach niniejszej 
umowy będzie realizowane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, według zestawień 
tankowań obejmujących daty tankowań, ilość i rodzaj zakupionego paliwa, daty i miejsca tankowania 
oraz numerów rejestracyjnych samochodów; dane o transakcjach mogą stanowić załącznik do faktury 
lub mogą być przekazywane Zamawiającemu w formie raportów elektronicznych, 
2) za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu za okres od 1 
do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień 
okresu rozliczeniowego, 
3) Płatność będzie dokonywana w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury obejmującej zestawienie tankowań samochodów Zamawiającego zgodnie z pkt 1 w 
miesiącu, za który wystawiana jest faktura. 

 
§ 5 

1. Termin rozpoczęcia dostaw stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają na dzień 01.01.2023 r. 
2. Umowa będzie trwać do dnia 31.12.2023 r. 
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§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających ze stwierdzonej wadliwości lub braków przedmiotu 
umowy, 
2) w wysokości 10% wartości szacunkowej umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku 
odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar. 
3. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia przez Zamawiającego 
żądania zapłaty kary umownej.  
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowane dostawy. 
5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji dostaw, jak również z 
żadnych innych zobowiązań umownych. 
6. Kara umowna jest należna bez względu na poniesione przez Zamawiającego szkody. 
 

§ 7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z ofertą, 
2) nie będzie możliwości tankowania oleju napędowego na stacjach paliw Wykonawcy przez okres 
dłuższy niż 2 dni,  
3) cena jednostkowa oleju napędowego z uwzględnieniem upustu proponowana przez Wykonawcę w 
dniu tankowania przekraczać będzie o ponad 10% średnią cenę oleju na dowolnych 3 stacjach paliw na 
terenie miasta Słupska u konkurencyjnych względem Wykonawcy dostawców oleju,  
4) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy. 
2. 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 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła 
strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem 
poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). 
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi świadectwo jakości (orzeczenie 
laboratoryjne) potwierdzające jakość paliwa zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz odpowiednio Normy PN-
EN 590-2013/AC 2014.  
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3. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1853). 

 
§ 9 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na 
rzecz osób trzecich. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które będą wynikać na tle 
realizacji niniejszej umowy jednak, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany 
rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

§ 11 
Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia ……. zał. Nr 1 
2. Zaproszenie do składania ofert – zał. Nr 2 
 
 
 
 
 
  
     
 Zamawiający Wykonawca 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w związku z realizacją umowy 

 
Strony zgodnie ustalają, iż zobowiązują się wzajemnie informować osoby reprezentujące strony umowy, 
pełnomocników, pracowników, którzy są osobami kontaktowymi strony umowy a także inne 
zidentyfikowane osoby fizyczne, których dane będą przekazywane w trakcie realizacji umowy o treści 
klauzuli informacyjnej przekazanej przez drugą stronę umowy. 

 
1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego                                
w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk. 
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Piotr Piątak, e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.  
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji związanej                     
z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed roszczeniami. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy oraz 
osób reprezentujących stronę umowy lub jej pełnomocników jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej 
RODO.   
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników oraz zidentyfikowanych w trakcie realizacji 
umowy osób fizycznych a także dokonywaną w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń jest art. 6 
ust. 1 lit f RODO.  
6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania następującym odbiorcom uprawnionym z 
mocy przepisów prawa lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, obowiązku ich 
archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.  
9. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do 
danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
10. Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
11. Podane dane osób zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   
 
 
 
                                                                                  
    …………………………………………….                                                                         ………………………………. 
 Administrator danych osobowych                                          Kontrahent 
 
 
 


