
        UMOWA Nr ....../2018 

O KORZYSTANIU Z KART FLOTOWYCH  

Pomiędzy 

reprezentowaną przez: ....................................................................................................... 

a 

Nabywcą: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575 811, 

Odbiorcą: Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, al. Kraśnicka 223, 20-718 

Lublin, 

Reprezentowana przez Grażyna Zabielska - Dyrektor Domu, zwany dalej Klientem 

Łącznie zwanymi dalej Stronami, a każdy z osobna Stroną. 

1. PRZEDMIOT UMOWY 

1.1. ........... zobowiązuje się do wystawienia na rzecz Klienta Karty Paliwowej oraz do 

podjęcia działań mających na celu umożliwienie Klientowi odbioru Towarów 

oferowanych przez .................., w punktach sprzedaży ................ oraz punktach 

sprzedaży prowadzonych przez inne podmioty współpracujące z ............., w 

szczególności w sieci stacji paliw pod marką .................... 

1.2. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zakupione Towary oraz do ponoszenia kosztów 

związanych z posiadaniem i korzystaniem z Karty. 

2. CENY TOWARÓW I FAKTUROWANIE 

2.1. Za cenę Towaru uznaje się cenę obowiązującą w czasie dostarczenia Towaru w 

punkcie sprzedaży ............................ lub w punkcie sprzedaży prowadzonym przez inny 

podmiot, o ile nie zapisano inaczej w załączniku B. 

2.2. Szczegółowe zasady fakturowania zawarto w Załączniku A oraz Załączniku B do 

niniejszej Umowy. 



3.      PŁATNOŚCI 

3.1. Płatność za zakupione towary, o których mowa w ust. 1.1 nastąpi z: 

Działu  852 – Pomoc Społeczna 

Rozdziału  85202 – Domy Pomocy Społecznej 

Paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, Klasyfikacji Budżetowej określonej 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz.U.2014.1053 tj. z  późń.zm.)  

Zadania budżetowego DPSB/W/081/00/10/0464 „Utrzymanie domów pomocy społecznej”.   

3.2. Zasady dotyczące płatności zawarto w Załączniku A do niniejszej Umowy. 

4. OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej 

Umowy zawarte są w dokumencie „Ogólne Warunki Umowy” stanowiącym Załącznik A do 

Umowy. 

5. OBOWIĄZYWANIE UMOWY, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI HANDLOWE 

5.1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania, a jej postanowienia wchodzą w życie z dniem 

otrzymania Karty przez Klienta. 

5.2. Jeśli w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty podpisania umowy Klient nie ustanowi 

zabezpieczenia wymaganego przez .............., ......................ma prawo do rozwiązania 

umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Umowy. 

5.3. W przypadku, gdy niniejsza Umowa zastępuje wcześniejszą Umowę pomiędzy 

.............. a Klientem, a Klient otrzymał już Kartę i złożył wymagane zabezpieczenie, 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5.4. W przypadku gdy niniejsza Umowa zastępuje wcześniejszą Umowę pomiędzy 

.................. a Klientem, a Klient otrzymał już kartę, jednak nie ustanowił jeszcze 

zabezpieczenia wymaganego przez .............., Umowa wchodzi w życie z dniem 

złożenia przez Klienta zabezpieczenia. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

Ogólnych Warunkach Umowy, w przypadku gdy Klient nie ustanowi zabezpieczenia 

wymaganego przez ............, ................. ma prawo do rozwiązania umowy. 

5.5. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2020r. 

5.6. Szczegółowe Warunki Handlowe stanowią Załącznik B do niniejszej Umowy. 



6. INNE POSTANOWIENIA 

6.1. Definicje pojęć wykorzystanych w niniejszej Umowie zawarto w Załączniku A – 

Ogólne Warunki Umowy. 

6.2. ........... wyśle Kartę do Klienta niezwłocznie po wejściu w życie zabezpieczeń 

opisanych w Załączniku B do Umowy. Punkty 5.2 oraz 5.3 niniejszej Umowy pozostają 

bez zmian. 

6.3. Karta nie stanowi karty płatniczej, elektronicznego instrumentu płatniczego, ani 

instrumentu pieniądza elektronicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl 

ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1385 ze zm.); 

6.4. Prawa i obowiązki Stron nie określone w niniejszej Umowie, będą podlegać 

odpowiednim regulacjom prawa polskiego. 

6.5. Klient nie może przenieść wynikających z Umowy praw i obowiązków na osoby trzecie 

bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody ............; z zastrzeżeniem, że ............ 

może, bez zgody Klienta, przenieść wynikające z Umowy prawa i obowiązki na podmiot 

kontrolujący, kontrolowany lub podlegający wspólnej kontroli razem z ..................... 

6.6. Każda ze Stron może zwolnić drugą Stronę z wykonania przypisanych jej na mocy 

Umowy obowiązków, pod warunkiem, że zwolnienie takie zostanie dokonane w formie 

pisemnej i będzie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Strony. 

Odstąpienie od wykonania praw wynikających z zapisu naruszonego przez 

którąkolwiek ze Stron nie oznacza odstąpienia od wykonania praw wynikających z 

innego zapisu lub zezwolenia na dalsze niedotrzymywanie zapisu już naruszonego. 

Wydłużenie czasu na dopełnienie obowiązku wynikającego z jednego zapisu, nie 

będzie jednoznaczne z wydłużeniem czasu na dopełnienie obowiązków wynikających z 

pozostałych zapisów. 

6.7. Niniejsza Umowa oraz dokumenty, do których się odnosi stanowią łącznie całość 

Umowy pomiędzy Stronami w odniesieniu do Przedmiotu Umowy oraz uchyla 

wszystkie poprzednie Umowy pomiędzy Stronami dotyczące Przedmiotu Umowy. 

6.8. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

6.9. Z zastrzeżeniem dalszej treści niniejszego punktu Strony mogą dokonywać zmian w 

Umowie w sposób uzgodniony wcześniej na piśmie pod rygorem nieważności. ......... 

może proponować zmiany w Umowie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy. 

............ może w dowolnym momencie trwania umowy wprowadzać zmiany w Ogólnych 

Warunkach Umowy. Informacje o dokonanych zmianach będą wysłane do Klienta 

pocztą lub opublikowane na stronie internetowej .............. Klient, który nie akceptuje 

proponowanych zmian, ma prawo rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, jednak 

nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od (i) otrzymania pocztą nowej treści 

dokumentu „Ogólne Warunki Umowy”, (ii) zamieszczenia na stronie internetowej 



.............. informacji o wprowadzonych zmianach. W tej sytuacji Umowa ulega 

rozwiązaniu wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostało złożone 

wypowiedzenie. Zmiany w Ogólnych Warunkach Umowy uznaje się za zaakceptowane 

przez Klienta w przypadku, gdy Klient nie złoży wypowiedzenia Umowy w ciągu 

trzydziestu dni od daty poinformowania go o zmianach. 

6.10. Postanowienie Umowy, które jest nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do 

wyegzekwowania  w  żadnym  systemie  prawnym,  będzie  uznane  za  nieskuteczne  

w zakresie wynikającym z jego nieważności, niezgodności z prawem lub 

niemożliwości wyegzekwowania, nie powodując jednak uznania za nieskuteczne 

innych zapisów Umowy. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych i 

niemożliwych do wyegzekwowania zapisów, nowym zapisem, który będzie ważny i 

skuteczny, i jak najbardziej zbliżony do zapisów uznanych za nieprawidłowe. 

6.11. Wszelkie spory pomiędzy Stronami powstałe w związku z niniejszą Umową (w tym 

spory dotyczące istnienia, ważności, interpretacji, naruszeń, odstąpienia od 

rozwiązania Umowy lub skutków nieważności umowy) będą rozwiązywane 

polubownie. Spory, których nie uda się rozwiązać polubownie będą rozwiązywane w 

sposób określony w Ogólnych Warunkach Umowy. 

6.12. Przystępując do Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych dla celów związanych z wykonaniem Umowy,. Szczegółowe regulacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarto w Ogólnych Warunkach Umowy. 

6.13. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch równoważnych egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

Przedstawiciele  każdej  ze  Stron  zgodnie  oświadczają,  że  przystępują  do  Umowy  z  

własnej woli, nie pod przymusem oraz, że są uprawnieni do składania podpisów w imieniu 

Stron. 

 

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

 

 

Lublin 

(data)…………………………….... 

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w 

Lublinie 

(podpis) …………………………..
 

Grażyna Zabielska 

Dyrektor Domu 

Załączniki 

Załącznik A – Ogólne Warunki Umowy 

Załącznik B – Szczegółowe Warunki Handlowe 

(podpis) 


