
 

 

UMOWA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PALIW   

 

 

zwarta w Białych Błotach w dniu ………………….. 2022 roku 

pomiędzy: 

……………………………………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy ………………………….., IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ………………., 

REGON: ………………………. NIP: ………………………………, reprezentowaną przez:  

…………………………………………….. 

zwaną w dalszej części Umowy Dostawcą  

a 

 

Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (86-005 Białe Błota),  

ul. Paderewskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS  0000121056, kapitał zakładowy: 139 532 652,00 zł w całości opłacony, NIP: 554-030-92-

29, REGON: 091230462, Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, uprawnioną do wystawiania i 

otrzymywania faktur, posiadającą status „dużego przedsiębiorcy” oraz „podmiotu publicznego” w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych, reprezentowaną przez:  

 

…………………………………………………………….. 

 

zwaną w dalszej części Umowy Odbiorcą. 

 

   

§ 1 

1. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Dostawca i Odbiorca, zwani dalej łącznie „Stronami” nawiązują 

współpracę w zakresie handlu Olejem Opałowym będącym w aktualnej ofercie Dostawcy na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Do podstawowych obowiązków Odbiorcy należy m.in.: 

 

a. niezwłoczne powiadamianie Dostawcy o zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania, że 

doręczenie korespondencji na ostatni znany adres Odbiorcy strony będą uważać za skuteczne, 



 

 

oraz o wszelkich innych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowy sposób 

wykonywania umowy przez każdą ze Stron; 

b. niezwłoczne informowanie Dostawcy o wszelkich zmianach statusu prawnego, w tym o 

przekształceniu, połączeniu lub podziale, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego lub 

upadłościowego; 

c. zapłata za paliwa w wysokości i terminach wynikających z Umowy na podstawie wystawionych 

faktur. 

 

§ 2 

Dostawca oświadcza, że sprzedawane przez niego paliwo spełnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

normy w zakresie wymagań jakościowych. 

 

§ 3 

1. Dostawy paliwa będą następowały w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia mailem na adres:  

……………………… lub w przypadkach pilnych telefonicznie pod nr: ……………., …………………. 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać paliwo cysterną, w której zainstalowany jest legalizowany 

układ pomiarowy umożliwiający odczyt ilości wydanego paliwa. Każdorazowo przy dostawie na 

życzenie Zamawiającego bądź Dostawcy pobierane będą dwie próby oleju opałowego, jedna dla 

Zamawiającego, druga dla Dostawcy. 

3. Ilością sprzedaną paliwa, podlegającą zafakturowaniu, będzie ilość wskazana przez system 

pomiarowy cysterny po zakończeniu tankowania, potwierdzona wydrukiem z systemu Dostawcy i 

podpisem przedstawiciela Odbiorcy i Dostawcy na dokumencie WZ.  

4. Dostawca nie odpowiada za skutki braku dostawy paliwa do Odbiorcy wynikającej z przyczyn 

pozostających poza wpływem Dostawcy i przez niego niezawinione. W przypadku braku możliwości 

dostawy w wyznaczonym terminie Dostawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Odbiorcę 

telefonicznie pod nr 515 060 192 lub 052 365 46 61 oraz mailowo na adres g.tokarczyk@bzg.aero i 

s.mosakowski@bzg.aero i przedstawi planowany termin dostawy. 

§ 4 

1. Strony ustalają ceny paliw wg następującej formuły:  

Cena za 100 000 litrów Oleju Opałowego = cena dnia PKN ORLEN  z dnia dostawy (ogłaszana 

codziennie na stronie www.orlen.pl) minus upust …………….. (słownie: ………………………….) 

netto za litr. 

2. Termin płatności za towar będzie wynosić 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Odbiorcy 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy 

4. Uwzględniając przewidywaną wielkość obrotów, Strony ustalają, że maksymalne zadłużenie 

Odbiorcy wobec Dostawcy z tytułu wykonania Umowy nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 
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(słownie: sto tysięcy złotych 00/100)  zł netto, wliczając w to zadłużenie wymagalne i niewymagalne 

(którego termin zapłaty jeszcze nie nadszedł). W przypadku przekroczenia powyższej kwoty 

zamówienia będą przyjmowane pod warunkiem dokonania przez Odbiorcę 100% przedpłaty.  

5. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności powyżej 30 dni Dostawca oprócz naliczenia 

ustawowych odsetek, ma prawo wstrzymać następne dostawy paliwa do momentu uregulowania 

przez Odbiorcę zobowiązań finansowych lub zastosować rygor przedpłaty w wysokości 

gwarantującej spłatę zobowiązań Odbiorcy. 

6. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) …………………………. 

7. Odbiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)  554-030-92-29. 

8. Należności wynikające z Umowy Odbiorca będzie płacił przelewem bankowym, na konto Dostawcy 

nr…………………………………………………., które widnieje na tzw. białej liście podatników VAT w 

terminie 30 dni od daty dostarczenia Odbiorcy prawidłowo sporządzonych faktur VAT. 

9. Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, 

małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 

Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy (………………………………..), maksymalny limit 

dostawy oleju opałowego w związku z realizacją niniejszej umowy to 100 000,00 litrów. 

2. Niniejsza umowa nie oznacza powstania po stronie Odbiorcy obowiązku dokonania zakupu oleju w 

ilościach wskazanych w ust. 1.  

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

4. Każdej ze Stron, przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 30 dniowego 

okresu wypowiedzenia liczonego od daty doręczenia korespondencji na adres drugiej Strony.  

5. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez Dostawcę  bez okresu wypowiedzenia, jeśli:  

a) Odbiorca przekroczy termin płatności o 30 dni  od upływu terminu płatności na fakturze VAT za 

zakupione paliwo i pomimo pisemnego wezwania wyznaczającego ostateczny termin płatności 

nie ureguluje zobowiązania wraz z odsetkami we wskazanym w wezwaniu terminie;  

b) Odbiorca  naruszy w sposób rażący postanowienia niniejszej Umowy. 

6. Niniejsza Umowa może być rozwiązania przez Odbiorcę bez okresu wypowiedzenia, to jest w trybie 

natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a) Dostawca nie dostarczył zamówionego paliwa w wymaganym terminie, przy czym opóźnienie 

dostawy przekroczyło 48 h; 



 

 

b) Dostawca dostarczył paliwo złej jakości; 

c) Dostawca narusza w sposób rażący postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron wynikających z Umowy na osobę trzecią, wymaga 

zgody drugiej Strony z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Każda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na 

osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę zamierzającą dokonać cesji 

określonych warunków.   

 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

W sprawach, które nie zostały unormowane niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez  Sąd 

Powszechny z siedzibą w Bydgoszczy. 

§ 10 

1. Odbiorca, działając na mocy art. 13 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, Dz. Urz. UE L 119  

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Dostawcę, że: 

a) Administratorem Danych Osobowych jest Port Lotniczy Bydgoszcz S.A, zwana dalej 

Spółką, z siedzibą pod adresem: 86 -005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1; 

b) w Spółce, funkcjonuje adres e-mail: iod@oin.info.pl Inspektora Ochrony Danych w 

Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę w celu: 

• zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

• przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty; 

• ewentualnego przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); w zakresie: dane zwykłe – 



 

 

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe 

w nim zawarte; 

c) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. 

c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiający wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

d) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak 

stanowią; 

e) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO,  

f) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające 

z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane 

przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego; 

g) osoba której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych 

osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

h) osoba której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest 

możliwe zawarcie i realizacja Umowy; 

j) PLB nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Dostawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Odbiorcy wszystkie osoby fizyczne kierowane 

do realizacji Umowy, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz 

na etapie realizacji Umowy, o: 

a) fakcie przekazania danych osobowych Odbiorcy; 

b) przetwarzaniu danych osobowych przez Odbiorcę; 

c) na mocy art. 14 RODO, Dostawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Odbiorcy 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść 

klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 

Dostawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 

Odbiorca. 

3. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków,  

o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 11 



 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze Umowy łączące 

Strony, dotyczące materii regulowanej niniejszą Umową. Dotychczasowe wymagalne i nieuregulowane 

zobowiązania powinny być uregulowane na zasadach określonych w umowach, z których wynikają. 

 

§ 12 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 13 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                                                                            

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

     DOSTAWCA:                                                                                         ODBIORCA:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


