
 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy                                                                                 Numer postępowania: ZP/56/2020 

 1

Istotne postanowienia umowy 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne hurtowe dostawy paliw do zbiorników podziemnych 

Zamawiającego w ilościach: 

 

benzyna bezołowiowa Pb-95 – 180 m3, 

olej napędowy ON (właściwy do warunków klimatycznych) – 240 m3. 

 

2. Wykonawca gwarantuje, że paliwa spełniać będą właściwości fizyko – chemiczne 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm.) oraz aktualne normy PN-EN 228 dla 

benzyny bezołowiowej i PN-EN 590 dla oleju napędowego. 

3. Łączna wartość brutto dostaw wynosi …………………………………………. zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………………. 

zł), w tym podatek VAT: ……………….. zł, czyli netto: ………………………… zł. 

4. Powyższa wartość brutto obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu umowy w tym koszty transportu do Zamawiającego. 

5. Strony postanawiają, że ilość realizowanych dostaw w okresie trwania umowy zależna 

będzie od limitu środków finansowych określonych planem finansowym Zamawiającego 

na dostawy określone w przedmiocie umowy.  

6. Ilości asortymentów podane w ust. 1 są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega 

sobie, iż faktyczna wielkość zrealizowanych dostaw będzie zależna od jego potrzeb. 

Przedmiot zamówienia jest określony wielkościami kalkulacyjnymi, które nie mogą 

stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku mniejszego 

zrealizowania dostaw przez Zamawiającego. 

7. Strony postanawiają, że w trakcie trwania umowy ilość poszczególnych rodzajów 

zaoferowanych produktów określonych w ust. 1 może ulec zmianie poprzez dokonanie 

zamiany jednego asortymentu na drugi, pod warunkiem, że łączna ilość zakupywanych 

produktów określona w ust. 1 niniejszej umowy nie ulegnie zmianie. Zamiana taka będzie 

następowała proporcjonalnie w stosunku 1 litr Pb-95 do 1 litra ON lub odwrotnie.  

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do pierwszej dostawy każdego rodzaju 

asortymentu dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie,                    

w formie pisemnej, w języku polskim, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki danego asortymentu 

zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy. 

9. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do wykonania postanowień umowy są: 

 

−  Leszek Skorupski – tel. 47 821 28 81, fax 47 821 28 79,  

 e-mail: leszek.skorupski@rz.policja.gov.pl 

 

−  Łukasz Molęda – tel. 47 821 29 89, fax 47 821 28 79,   

 e-mail: lukasz.moleda@rz.policja.gov.pl  

 

10. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do wykonania postanowień umowy 

są: 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy                                                                                 Numer postępowania: ZP/56/2020 

 2

−  ………………………………………, tel. ……….., fax …….., e-mail: ……………… 

 

12. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków 

podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami paliwa na rzecz 

Zamawiającego, w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług.                    

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim i doręczenia Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji 

orzekającej o odpowiedzialności podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe 

wykonawcy w związku z dokonanymi na rzecz Zamawiającego, na podstawie 

obowiązującej umowy, dostawami paliwa, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z takiej decyzji organu 

podatkowego. 

 

§ 2 

1. Paliwo dostarczane będzie do stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

zlokalizowanych w: Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 30 i w Zaczerniu 124 k. Rzeszowa, 

w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy, w godzinach 800 – 1300. 

2. Realizacja dostaw odbywać sie będzie autocysternami Wykonawcy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Autocysterna wyposażona będzie w atestowany i legalizowany licznik 

pomiarowy wskazujący ilość dostarczanego paliwa w temperaturze rzeczywistej wraz ze 

wskazaniem tej temperatury oraz ilości w temperaturze referencyjnej 15° C. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności związane z dostawą paliwa 

będą posiadały wymagane uprawnienia. 

4. Odbiór paliwa będzie następował w magazynach Zamawiającego, w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Kierowca cysterny będzie traktowany jako uprawniony przedstawiciel Wykonawcy 

reprezentujący jego interesy. 

6. W trakcie rozładunku autocysterny magazynier ma obowiązek wstrzymania wydawania 

paliwa na stacji ze zbiornika, do którego następuje rozładunek od momentu pomiaru przed 

rozładunkiem, do czasu zakończenia pomiaru słupa cieczy w zbiorniku po rozładunku 

autocysterny. 

7. Przy każdej dostawie Wykonawca wystawi Dowód wydania / atest zawierający min: 

nazwę producenta dostarczanego paliwa, nazwę terminalu, datę wystawienia i numer 

dowodu wydania, Nr SENT nazwę produktu i jego podstawowe parametry (gęstość                     

w temperaturze referencyjnej 15o C, objętość w m3 w temperaturze nalewu, objętość  w m3 

w temperaturze referencyjnej 15o C, masę w Mg), numer świadectwa jakości, numer 

rejestracyjny autocysterny i nazwisko kierowcy, miejsce przeznaczenia – Odbiorca, 

zleceniodawca – Dostawca paliwa, pokwitowanie odbioru – podpis kierowcy Dostawcy, 

pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej. 

8. Ilość otrzymanego paliwa przez Zamawiającego będzie ustalona na podstawie pomiarów 

objętościowych dokonywanych w magazynie Zamawiającego za pomocą elektronicznego 

systemu pomiaru VEEDER-ROOT. Podstawą rozliczenia dostawy będzie różnica paliwa  

w magazynie po zrealizowaniu dostawy – po ustabilizowaniu się lustra cieczy (ok. 30 

min.) i stanu paliwa w magazynie przed dostawą  w temperaturze referencyjnej 15 o C. 

9. Pomiar ilości przyjmowanego paliwa będzie odbywać się na legalizowanych zbiornikach. 

Zbiorniki posiadają wymagane prawem cechy i terminy legalizacyjne, tj.: 
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a) zbiorniki posiadają wymagane prawem cechy oraz terminy legalizacyjne i spełniają 

wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r.                     

w sprawie wymagań technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej               

i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.  poz. 282), 

b) urządzenia pomiarowe Zamawiającego spełniają przepisy rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r z póz.zm.. w sprawie wymogów jakimi 

powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań                   

i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 

przyrządów pomiarowych. 

 

10. Podstawą zafakturowania dostawy będzie protokół przyjęcia do magazynu 

Zamawiającego, którego wzór określono w Załączniku do niniejszej umowy, określający 

ilość dostarczonego paliwa wyrażoną w jednostkach objętości m3, z dokładnością do 3-go 

miejsca po przecinku, w temperaturze referencyjnej 15° C., potwierdzony przez 

przedstawiciela Wykonawcy obecnego przy dostawie. 

11. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy deklarowaną ilością produktu  

w dokumencie WZ, a ilością przyjętą w miejscu dostawy, przeprowadzony będzie 

trzykrotny pomiar paliwa w miejscu dostawy w obecności Wykonawcy (kierowcy 

cysterny), a średnia z przeprowadzonych pomiarów będzie ilością ostateczną. 

 

§ 3 

1. Każdorazowo Wykonawca dostarczy nieodpłatnie świadectwo jakości w formie pisemnej,  

w języku polskim. 

2. Niezałączenie świadectwa jakości dostarczonego paliwa do dokumentu wydania paliwa 

może stanowić podstawę do odmowy odbioru paliwa przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania jakości paliwa poprzez pobranie bez 

uprzedzenia Wykonawcy próbki do badań bezpośrednio z cysterny realizującej dostawę, 

przy czym w tym przypadku kierowca cysterny będzie traktowany jako uprawniony 

przedstawiciel Wykonawcy reprezentujący jego interesy. 

4. Wykonawca ma prawo wyznaczyć inną osobę niż kierowca do występowania w jego 

imieniu w trakcie inspekcjonowania i pobrania próbek do badań laboratoryjnych, wówczas 

jednak taka osoba musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo Wykonawcy do 

występowania  

w jego imieniu w trakcie pobrania próbek laboratoryjnych. 

5. Pobranie próbek nastąpi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub 

akredytowane laboratorium badawcze działające na zlecenie Zamawiającego, posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie parametrów jakościowych objętych 

przedmiotem umowy. Pobranie próbek następuje zgodnie z zasadami określonymi przez 

Polską Normę. 

6. Pobrane próbki zostaną zaplombowane przez przedstawiciela Wykonawcy                                     

i przedstawiciela Zamawiającego, oraz przedstawiciela akredytowanego laboratorium                   

z tym, że „próbkę rozjemczą” Wykonawca przekazuje laboratorium akredytowanemu, 

pozostałe dwie próbki będą przechowywane u Zamawiającego. 

7. Z przeprowadzonych czynności upoważniony przedstawiciel Wykonawcy                        

i Zamawiającego przy udziale akredytowanego laboratorium sporządzają protokół                         

z pobrania próbek. Kopia protokołu pobrania próbek zostanie niezwłocznie przesłana 

Wykonawcy. 

8. Brak udziału przedstawiciela Wykonawcy mimo jego skutecznego uprzedniego 

powiadomienia przez Zamawiającego lub odmowa udziału w czynności pobrania próbek 
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(podpisania protokołu) przez przedstawiciela Wykonawcy zostanie odnotowana                          

w protokole i będzie rozumiana jako świadome zrzeczenie się praw reprezentacji 

Wykonawcy w procedurze badań inspekcyjnych. 

9. Wydane orzeczenie laboratorium akredytowanego z badań próbek (wyniki analizy „próbki 

rozjemczej” z uwzględnieniem dopuszczalnych błędów pomiaru) strony umowy traktować 

będą jako ostateczne. Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeżeli jej wyniki nie będą 

spełniać wymagań określonych w § 1 ust. 2, w przeciwnym przypadku koszty te ponosi 

Zamawiający. 

10. Wykonawca wymieni wadliwą partię towaru na towar wolny od wad w terminie 14 

dni od daty wydania orzeczenia laboratoryjnego, po wcześniejszym dokonaniu 

wypompowania paliwa wadliwego i przeprowadzeniu czyszczenia zbiornika, na własny 

koszt. 

11. Niedotrzymanie terminu wymiany wadliwej dostawy skutkuje naliczaniem kar 

umownych w wysokości 2 % kwoty brutto wartości faktury za wadliwą partię towaru za 

okres od określonego terminu wymiany do ostatecznego dostarczenia dostawy wolnej od 

wad. 

 

§ 4 

1. Termin realizacji dostawy będzie nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty złożenia 

pisemnego zamówienia na nr faxu: ………………. lub mailem: 

……………………………………. 

2. Za nieterminowe dostarczanie paliwa (ponad 3 dni) Zamawiający może naliczyć kary 

umowne w wysokości 2% wartości brutto wartości faktury za spóźnioną dostawę, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wysokości kar umownych z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie  

o potrąceniu i jego wysokości. 

 

§ 5 

1. Cena netto zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy na dzień podpisania umowy wynosi dla: 

 

a) benzyny bezołowiowej Pb-95 wynosi : ………….. PLN/ m3,w temp. +15o C  

b) oleju napędowego wynosi : …………... PLN/ m3,w temp. +15o C. 

 

2. Zmiana cen określonych w ust. 1 następuje automatycznie w stopniu proporcjonalnym do 

zmiany cen producenta wg następującego wzoru: 

 

Nowa  aktualna cena netto paliwa = ofertowaC
Cs

Cn
.*  

gdzie: 

 

Nowa aktualna cena netto paliwa – cena netto paliwa po zmianie [PLN/m3] 

 

– Cn – nowa cena netto producenta [PLN/m3] 

– Cs – cena netto producenta na 7-dni przed terminem otwarcia ofert [PLN/m3]  

– C. ofertowa – cena netto paliwa na dzień otwarcia oferty [PLN/m3] 

 

Ceny zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości. 
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3. Za cenę netto producenta przyjmuje się cenę hurtową PKN ORLEN – głównego 

producenta paliw na rynku krajowym, podawaną dla autocystern w referencyjnej temp.     

150 C netto w PLN/m3 zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN SA. 

4. Strony przyjmują jako punkt odniesienia ceny netto PKN ORLEN S.A. z dnia  

…………... 2020 r., tj. odpowiednio: 

 

– benzyna bezołowiowej 95 – ……………………. PLN/m3 w temp. 150C 

– olej napędowy – ………………………………. PLN/m3 w temp. 150C. 

 

5. Potwierdzeniem zmian cen będzie przesłana Zamawiającemu w formie wzajemnie 

uzgodnionej kalkulacja cen wraz z kopią oficjalnego cennika paliw PKN ORLEN S.A., 

publikowanego na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN S.A., obowiązującego w 

dniu realizacji dostawy. 

 

§ 6 
1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a także cen jednostkowych może 

również ulec zmianie w przypadku zmiany: 

 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U.                     

z 2018 r. poz. 2177),  

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile 

Wykonawca wykaże, ze zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2215 ze zm.) o pracowniczych planach kapitałowych – o ile Wykonawca wykaże, 

ze zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

4) stawki podatku od towarów i usług,  

 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez   

Wykonawcę. 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega podwyższeniu, zgodnie z  ust. 1, o udokumentowaną 

przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów określonych                 

w ust. 1.  

3. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przez pojęcie „zmiany wynagrodzenia” 

należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących 

udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie 

przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat. 

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie „zmiany wynagrodzenia” należy 

rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony 

umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia 

publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających                  

z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych 
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na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez 

Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział  

w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  

w ust. 1 pkt 3 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesienie do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni  prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy.  

7. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa w  ust. 1                             

w całości leży po stronie Wykonawcy. 

8. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie         

przepisów będących przyczyną waloryzacji. 

9. Zmiana nastąpi na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Za każdą dostarczoną partię przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci należność                         

w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej 

wielkość dostarczonego paliwa zgodnie z § 2 ust. 6 wyrażoną w m3 w temperaturze 

referencyjnej 15° C, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w przedmiotowej 

fakturze VAT. 

2. O stwierdzonych rozbieżnościach pomiędzy ilością zafakturowaną a faktycznie przyjętą 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, przysyłając mu 

zgłoszenie reklamacyjne zawierające uzasadnienie reklamacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w formie pisemnej, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.  

4. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania 

uważa sie za uznanie reklamacji. 

5. Załatwienie uznanych reklamacji ilościowych będzie następować przez rozliczenie 

finansowe, polegające na wystawieniu faktury korygującej. 

6. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę złożenia przez Zamawiającego  

w banku polecenia przelewu na konto Wykonawcy.  

7. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie określonym niniejszą umową, 

Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami. 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez jego 

podpisu. 

9. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku 

zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie 

traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
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§ 8 

Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

 

§ 9 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, obowiązuje przez okres 24 miesięcy od 

dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………………………………… 

2. Powyższe nie wyklucza uprawnień obu Stron do rozwiązania umowy w okresie jej 

obowiązywania za trzydziestodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca 

lub za porozumieniem Stron. 

3. Z zastrzeżeniem innych postanowień, rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić  

w następujących poniżej okolicznościach: 

 

a) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przez 

Zamawiającego postanowień niniejszej umowy, dotyczących w szczególności 

terminowych płatności faktur Wykonawcy. Odstąpienie takie będzie możliwe po 

pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszenia zapisów umowy i nie zastosowaniu 

się do tego wezwania przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy 

przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy. 

b) Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

c) Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia od umowy jeśli Wykonawca  

w sposób rażący naruszy warunki umowy lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Odstąpienie takie będzie możliwe po pisemnym wezwaniu do 

zaprzestania naruszenia zapisów umowy lub SIWZ i nie zastosowaniu się do tego 

wezwania przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy. 

d) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie potwierdzonego opinią 

niezależnego rzeczoznawcy uszkodzenia elementów i podzespołów pojazdu z winy 

dostarczonego w ramach umowy paliwa, w tym przypadku Wykonawca ponosi koszt 

ww. opinii rzeczoznawcy. 

e) Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku usunięcia Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy z wykazu,  

o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

f) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy. 

 

4. W przypadku odstąpienia strony od umowy z innych powodów jak opisane w ust. 3 drugiej 

stronie przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej 

umowy. 

5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić od Wykonawcy odszkodowań 

przewyższających kary umowne. 

6. Zamawiający może egzekwować należności z kar umownych przy opłaceniu faktury za 

wykonanie dostawy. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją 

umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w treści Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.  

 

 

 

 

     


