
Znak sprawy: ZPD.261.14.2020                                            Załącznik Nr 5A 

                                                                                                                                             Dot. Zadania Nr 1    

UMOWA   

ZPD.262.1.....2020 
 

zawarta w dniu …….. 2020 roku w Lublinie 

pomiędzy:  

 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy  ul. 

Filaretów 44, kod: 20-609, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000390895, kapitał zakładowy: .............. PLN,                Regon: 060972765, NIP 712 325 37 

42,  

reprezentowaną przez: 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

a firmą: …………………………………………………………….. 

z siedzibą w …………………………………………………………….. 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w ………………………..…… Wydział 

Gospodarczy KRS, pod nr ……………………………………... Regon: ……………………….…..,           

NIP …………………….., kapitał zakładowy/kapitał zakładowy i wpłacony: …………………….PLN 

reprezentowaną przez: 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą. 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części Umowy mogą być zwani łącznie Stronami. 

 

§ 1 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2019r. poz. 1843). 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka  

Sportu i Rekreacji  „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zad. 1-2: 

Zadanie Nr 1 - Zakup paliw płynnych na stacji paliw 

 w ilościach i asortymencie określonych szczegółowo w kosztorysie ofertowym - Załącznik Nr 1 do 

Umowy i zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. r. stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje sukcesywne dostawy polegające na bezgotówkowym tankowaniu na 

stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i sprzętu eksploatowanego przez MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie 

Sp. z o.o. 

3. Stacje wskazane przez Wykonawcę położone na terenie administracyjnym miasta Lublin, winny być 

czynne codziennie (7 razy w tygodniu) przez 24 godziny. 

4. W przypadku, gdy pojazd Zamawiającego ze względów technicznych lub przeszkód obiektywnych 

 (np. wyjazd poza granice miasta) nie będzie w stanie pobrać paliwa na stacjach, o których mowa  



w ust. 3 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zaopatrywania się w innych stacjach Wykonawcy, 

korzystając z rozliczenia bezgotówkowego. 

5. W przypadku niemożności zapewnienia ciągłości sprzedaży paliw przez Wykonawcę Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zakupu paliw u innego Wykonawcy, a kosztami wynikłymi z różnicy ceny 

obciąży Wykonawcę z wyjątkiem potwierdzonych zdarzeń losowych. 

6. Strony ustalają, iż sprzedaż paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego wg 

zatwierdzonego wykazu z numerami rejestracyjnymi pojazdów (Załącznik Nr 5 do Umowy), przy 

pomocy np.: kart paliwowych/flotowych a do kanistrów tylko na wyraźną dyspozycję osoby 

upoważnionej przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa płynne odpowiednie do okresu ich stosowania,  

tj: w okresie letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, w okresie przejściowym 

tzw. paliwa przejściowe. 

8. Zamawiający dokonywać będzie zakupu drobnych akcesoriów samochodowych (np. żarówki, 

bezpieczniki, kosmetyki samochodowe) i korzystał będzie z usług (myjnia) z użyciem kart 

paliwowych/flotowych.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej 

umowie oraz zgodnie z: 

a) kosztorysem ofertowym, 

b) opisem przedmiotu zamówienia, 

c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i innych obowiązujących 

przepisów prawa 

d) zasadami rzetelnej wiedzy i ukształtowanymi zwyczajami oraz przy zachowaniu najwyższej 

staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności prowadzonej przez Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Dostawa przedmiotu Umowy (tankowanie pojazdów) następować będzie sukcesywnie, przez okres 24 

miesięcy. 

2. Podane w kosztorysie ofertowym ilości paliw płynnych mają charakter orientacyjny. Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości określonego wstępnie przez Zamawiającego towaru, 

jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany limitów ilościowych zamawianych paliw płynnych 

w stosunku do ilości określonych w kosztorysie ofertowym, zarówno „in plus” jak też „in minus” bez 

zmiany wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w §7 ust. 1, a Wykonawca oświadcza, że wyraża 

na powyższe zgodę. 

4. Ilość dostarczonego paliwa, rodzaj, wartość zakupu, datę,  miejsce transakcji, nr rejestracyjny pojazdu, 

Zamawiający będzie potwierdzał przez upoważnione do tego osoby (kierowcę, operatora sprzętu)  

w dokumentach wystawionych przez Wykonawcę. 

 

§ 4 

Nadzór prawidłowego wykonania Umowy 

1. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do wzajemnego współdzia-

łania oraz do niezwłocznego podejmowania wszelkich czynności koniecznych do jej prawidłowej rea-

lizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

2. W celu dokonania czynności zmierzających do należytego wykonania Umowy, w szczególności w celu 

zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów, wymiany informacji, Strony ustalają, iż przedstawi-

cielami Stron będą następujące osoby: 

1) za Zamawiającego: 

a) ……………………………………….., 

b) ……………………………………….., 

c) ……………………………………….. 



2) za Wykonawcę: 

a) …………………………….…………, 

b) ……………………….………………. 

3. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 2 nie są uprawnieni do składania oświadczeń  

skutkujących dokonaniem zmian w treści Umowy. 

4. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga wyłącznie 

jednostronnego, pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że transakcje zakupu paliwa będą odbywały się w systemie bezgotówkowym. 

2. Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązania techniczne stosowane przez Wykonawcę w celu 

ewidencjonowania zakupów (karta paliwowa/,flotowa, asygnata lub inne), z zastrzeżeniem, iż musi ono 

zawierać co najmniej: 

a) nazwę Zamawiającego, 

b) wyszczególnienie pojazdu, 

c) numer rejestracyjny, 

d) datę tankowania, 

e) ilość pobranego paliwa, 

f) wartość transakcji, 

g) obowiązującą w danym dniu cenę paliwa. 

3. Zamawiający będzie posługiwał się rozwiązaniami, o których mowa w ust. 2 zgodnie z regulaminem 

Wykonawcy, przy czym regulamin będzie obowiązywał w zakresie w jakim nie jest sprzeczny  

z postanowieniami niniejszej Umowy. 

§ 6 

Siły własne i Podwykonawcy 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej 

projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

Dotyczy to również umów zawieranych przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za skoordynowanie działań Podwykonawców w zakresie wykonania 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 

3. Za wszelkie działania Podwykonawców odpowiedzialny jest Wykonawca przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i zasady jego płatności 

1. Strony ustalają maksymalną wartość przedmiotu Umowy, określonego w §2 powyżej na kwotę:   

Netto: ………………... 

Brutto: ……………….. 

w tym podatek VAT: ………… 

wg ceny określonej w ofercie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za pobrane paliwo wg dziennej ceny sprzedaży, tj.: ceny 

obowiązującej w dniu zakupu, pomniejszonej o stały rabat dla każdego z rodzajów paliwa, zgodnie ze 

złożoną ofertą, tj.: …….% dla ON oraz ……% dla Pb 95. 

3. W sytuacji nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania utrzymania stałego rabatu, o którym 

mowa w ust. 2 powyżej Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym,  

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od Umowy. 

4. Cena wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi pełne i wyłączne wynagrodzenie Wykonawcy 

przysługujące mu z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca z tytułu 



realizacji niniejszej Umowy nie może pobierać od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat, prowi-

zji lub innych należności.  

5. Cena wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie czynniki cenotwórcze niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy w tym także koszty kart paliwowych/kart flotowych oraz inne nie ujęte 

koszty niezbędne do zapewnienia wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, gdyż po stronie 

Zamawiającego nie mogą powstać żadne dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia poza 

tymi, które Wykonawca poda i uwzględni w cenie oferty. 

6.  Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wy-

stąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 

w ust. 6. 

8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. a) niniejszego paragrafu, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy  nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie   o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia  

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu  

minimalnego wynagrodzenia. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany  

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. d) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy,  jaką będzie on zobowiązany  

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do  

pracowniczych planów kapitałowych – mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  

Wykonawcę. 

12. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6 lit. a) niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian wyso-

kości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości do-

datkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 6  lit. b), c) i d) powy-

żej. 

13. Paliwo objęte umową powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  

z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r.  

poz. 1680). 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości na paliwo wystawionego przez  

rafinerię, w przypadku gdy jakość paliw budzi zastrzeżenia Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć świadectwo jakości w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

złożenia żądania. 



16. W przypadku, gdy jakość paliw objętych przedmiotem zamówienia nie spełnia norm Zamawiający złoży 

stosowną reklamację, którą Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie 14 dni kalendarzowych 

od daty jej doręczenia. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych infor-

macji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy 

reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. Po bezskutecznym upływie tego ter-

minu reklamacja uważana będzie za przyjętą w całości zgodnie z żądaniem  Zamawiającego. W przy-

padku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowa-

nej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy 

nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

17. Dwukrotne zakwestionowanie przez Zamawiającego jakości dostaw produktów upoważnia Zamawia-

jącego do wypowiedzenia Umowy. 

 

§ 8 

1. Podstawę do uregulowania należności za zakupione paliwo stanowić będzie zbiorcza faktura VAT, 

uwzględniająca ilość zakupionego paliwa w danym okresie rozliczeniowym. Wystawienie faktur 

odbywać się będzie dwa  razy w miesiącu (tj.: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego 

dnia miesiąca). 

2. Do każdej zbiorczej faktury VAT Wykonawca musi dołączyć w formie dokumentu lub zbiorczego 

zestawienia transakcji następujące informacje: 

a) datę zakupu, 

b) rodzaj i ilość pobranego paliwa, 

c) nr rejestracyjny  pojazdu, 

d) dzienną cenę sprzedaży paliwa. 

dokument lub zbiorcze zestawienie  może zawierać informacje dodatkowe zamieszczone przez 

Wykonawcę.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie …….. dni od daty otrzymania 

faktury wraz z cesją praw na rzecz Podwykonawców oraz dokumentów potwierdzających wykonanie 

dostawy zgodnie  z postanowieniami niniejszej Umowy. 

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

5. Strony akceptują wystawienie i dostarczenie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur   

w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług, a ich przesył między Zamawiającym  a Wykonawcą może odbywać się tylko za pomocą plików 

w formacie PDF (Portable Document Format). Nie dopuszcza się kompresji pliku PDF.  

6. Zamawiający oświadcza, iż adresem e-mail, właściwym do przesyłu faktur jest:  

efaktury@mosir.lublin.pl. Potwierdzeniem obioru otrzymanej faktury jest wiadomość zwrotna wysłana 

z konta efaktury@mosir.lublin.pl  w terminie 3 dni roboczych. 

7. Zamawiający dopuszcza również przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie  

z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach  publicznych,  

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2191). 

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

numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………………………………………. i zobowiązuje się 

do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania  

Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy, tj. rezygnacji ze 

statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ  

podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu  

podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy  z dn. 11.03.2004 r.  

mailto:faktury@mosir.lublin.pl


o podatku od towarów i usług, obowiązującej od dn. 01.09.2019 r. Wykonawca zobowiązuje się również 

do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku  

bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia 

 go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia. – 

(jeżeli dotyczy). 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy/nie posiada statusu dużego  

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu  

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.).  

Wykonawca oświadcza, że do określenia statusu przedsiębiorcy, zostały przyjęte dane zgodnie z zasa-

dami ujętymi w Załączniku nr 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.) tj. (i) za ostatni rok obrachunkowy, (ii) 

dzień kończący ostatni rok obrotowy ……………………………….  (dzień-miesiąc-rok), (iii) kategoria 

przedsiębiorcy w ostatnim roku obrachunkowym: mikroprzedsiębiorca/ mały przedsiębiorca/ średni 

przedsiębiorca/ duży przedsiębiorca. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - 

10% kwoty brutto określonej w §7 ust. 1 powyżej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy – 0,2% kwoty brutto określonej w §7 ust. 1 powyżej, przy czym za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie nie uważa się braku możliwości zakupu paliwa z powodu awarii, dostaw 

paliw na stację, remontu stacji. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych mogą być kumulowane i nie będą pozbawiać 

Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Wszystkie przewidziane niniejszą Umową kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania do ich zapłaty. 

§ 10 

Zmiana postanowień Umowy 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych 

w niniejszej Umowie oraz w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje Umowy. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian postanowień zawartej Umowy, o ile zmieni się ilość i rodzaj 

pojazdów posiadanych przez Zamawiającego. 

3. Strony mogą każdorazowo, na zasadzie porozumienia Stron wprowadzić zmiany do niniejszej Umowy, 

jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego. 

4. Zmiany, nie wiążące się z osiągnięciem korzyści przez Zamawiającego, mogą być wprowadzane o ile 

nie zmierzają one do obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie zmierzają do mo-

dyfikacji treści oferty, w zakresie elementów, które doprowadziły do wyboru tego Wykonawcy. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, mogą w szczególności dotyczyć: 

a) zmian wiążących się z wystąpienia zdarzeń  mających charakter siły wyższej; 

b) zmian wiążących się z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych lub ekonomicznych; 

c) zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, w tym również aktów prawa miejscowego 

odnoszących się do działalności Zamawiającego; 

d) zmian szczególnie uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem strony, 

e) zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w §7 ust. 6 lit. a) niniejszej Umowy. 

6. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie ich 

wprowadzenia pod rygorem nieważności. 

 



§ 11 

Termin realizacji Umowy 

1. Umowę zawarto na czas określony 24 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy tj. od 

dnia ……………. r. do dnia ………………..2022r. lub do wyczerpania kwot przewidzianych na 

realizację niniejszego zamówienia. 

2. Wcześniejsze rozwiązanie Umowy jest dopuszczalne za miesięcznym wypowiedzeniem  w przypadku 

niewywiązania się przez jedną ze Stron z istotnych warunków niniejszej Umowy, bądź w trybie 

natychmiastowym w sytuacji określonej w §7 ust. 3. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 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. W tym wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Umowa wygasa w przypadku jej ilościowej realizacji przed upływem terminu jej obowiązywania. 

 

§ 12 

Klauzule informacyjne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie  

od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Zamawiającemu w celu  

realizacji Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016  

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Zamawiającego.  

2. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca niezwłocznie po  

zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie miesiąca przekaże wszystkim osobom, o których 

mowa w ust. 1, informacje określone w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie  

później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić Zamawiającemu  

pisemne potwierdzenie otrzymania tych informacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.  

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia  

na Zamawiającego przez właściwy sąd lub organ jakiekolwiek kary finansowej lub prawomocnego  

zobowiązania do naprawienia krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez Wykonawcę 

obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniona do żądania 

naprawienia przez Wykonawcę wynikłej stąd szkody w pełnej wysokości, niezależnie od ewentualnych 

ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w Umowie. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, a także o wszczęciu postępowania 

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy. 

 



 

§ 15 

Spory między Stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi 

Powszechnemu 

§ 16 

Umowę niniejszą wraz ze wszystkimi załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron. 

§ 17 

Do Umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część: 

1.   Kosztorys Ofertowy – Załącznik Nr 1 

2. Oferta Wykonawcy  – Załącznik Nr 2 

3. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 3, 

4. Wykaz stacji paliw – Załącznik Nr 4, 

5. Wykaz samochodów Zamawiającego – Załącznik Nr 5. 

  

              ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

        (MOSiR) 


