
UMOWA NR ……………….

zawarta dniu .................... 2022 roku w Przysusze, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  sp.  z  o.o.  z siedzibą  
w Przysusze,  ul.  Targowa 52, 26-400 Przysucha zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorco% w
KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wscho% d w Lublinie z siedzibą w S+widniku VI
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000044746, NIP 799 000 40 28, REGON: 670984138
reprezentowaną przez: 
Pana Bogdana Rutkowskiego - Prezesa Zarządu
Pana Krzysztofa Kowalewskiego - Członka Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a 

.............................................................................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................................................
reprezentowanym przez: 
..................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza  umowa  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  przez  Zamawiającego  postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa paliw ciekłych w
systemie  sprzedaz<y  bezgoto% wkowej  na  podstawie  kart  flotowych  dla  Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze. Wykonawca został wyłoniony w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes%nia 2019 roku - Prawo
zamo% wien%  publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

§ 1 
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa n/w paliw: 
Rodzaj paliwa Norma Ilość (l)

Olej napędowy ON PN-EN 590 70. 500,00
Benzyna bezołowiowa Pb 95 PN-EN 228 500,00

2. Wymagania jakos%ciowe paliw muszą odpowiadac%  wymaganiom jakos%ciowym okres%lonym  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 paz%dziernika 2015 r. w sprawie wymagan%
jakos%ciowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  tankowania  pojazdo% w  i  sprzętu  Zamawiającego,  kto% rych
numery  rejestracyjne  wymienione  zostały  w  załączniku  nr  3  do  niniejszej  umowy,  po
okazaniu  karty  flotowej  z  numerem  rejestracyjnym  pojazdu  Zamawiającego  bądz%  karty
flotowej "na okaziciela" z firmą spo% łki Zmawiającego i jej numerem KRS i NIP, dostarczoną
przez Wykonawcę. 



4. Pojazdy  tankowane  będą  sukcesywnie  w  zalez<nos%ci  od  potrzeb  i  biez<ącego  zuz<ycia
Zamawiającego, na stacji paliw Wykonawcy.

5. Podane  w  ust.  1  ilos%ci  paliw  są  wielkos%ciami  szacunkowymi.  Zamawiający  zastrzega
uzalez<nienie  realizacji  zamo% wienia  w  zalez<nos%ci  od  rzeczywistych  potrzeb,  z  tym
zastrzez<eniem,  z<e  minimalna  wielkos%c%  dostaw  nie  moz<e  byc%  niz<sza  niz<  50%  ilos%ci  oleju
napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95, wskazanych w ust. 1. Wykonawca nie
będzie miał prawa dochodzenia roszczen%  wobec Zamawiającego z tytułu zamo% wienia paliwa 
w ilos%ci mniejszej niz<  minimalne.  Zamawiający zastrzega sobie moz< liwos%c%  zakupu paliwa w
ilos%ci +15% ilos%ci paliw okres%lonych w ust. 1.

6. Cena, jaką zapłaci Zamawiający za kaz<dą dostawę paliwa, wynikac%  będzie z ilos%ci faktycznie
zatankowanego  paliwa  oraz  ceny  jednostkowej  za  1  litr  paliwa  obowiązującą  w  dacie
dokonywania zakupu (tankowania), ustaloną w oparciu o cenę hurtową paliwa zamieszczoną
na stronie www.orlen.pl w zakładce „hurtowa cena paliw” dla oleju napędowego Ekodiesel i
benzyny  bezołowiowej  Eurosuper  95  oraz  doliczony  procent  marz<y  podany  przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

7. Dostawa  paliw  odbywac%  się  będzie  poprzez  tankowanie  bezgoto% wkowo  bezpos%rednio  na
stacjach paliw Wykonawcy.

8. Wykonawca  gwarantuje  ciągłos%c%  dostaw  oraz  włas%ciwą  jakos%c%  paliwa,  potwierdzoną  na
z<ądanie Zamawiającego włas%ciwymi dokumentami.

9. Wykonawca  os%wiadcza,  z<e  posiada  koncesję  na  obro% t  paliwami  ciekłymi  wydaną  przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
Umowy i  zobowiązuje  się  w okresie  jej  obowiązywania  do utrzymywania  jej  waz<nos%ci.  O
kaz<dym przypadku utraty koncesji Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie, nie
po% z%niej jednak niz<  w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

§ 2 
Warunki i terminy dostawy

1. Zamawiający będzie  uprawniony do zaopatrywania  się w paliwo objęte  Przedmiotem
Umowy  sukcesywnie  w  miarę  zapotrzebowania  na  stacjach  paliw  wymienionych  na
wykazie, kto% rego wzo% r znajduje się w rozdziale IV SWZ.   

2. Zamawiający  w terminie  nie  dłuz<szym  niz<  3  dni  od  dnia  zawarcia  Umowy dostarczy
Wykonawcy  wykaz  numero% w  rejestracyjnych  pojazdo% w  Zamawiającego,  kto% rych
posiadacze będą upowaz<nieni do tankowania paliwa na postawie niniejszej  Umowy, a
takz<e informacje o ilos%ci kart „na okaziciela” z firmą spo% łki Zamawiającego i jej numerem
KRS i NIP. Informacje, o kto% rych mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną przekazane
Wykonawcy według wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wykonawca  w okresie  wykonywania  Umowy  będzie  uprawniony  do aktualizacji  listy
stacji benzynowych w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany, z tym zastrzez<eniem,
z<e  przynajmniej  jedna  ze  stacji  benzynowych  wskazana  przez  Wykonawcę  
w  zaktualizowanym  wykazie  stacji  musi  spełniac%  wszystkie  wymagania  postawione
przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamo% wienia. 

4. Osoba  tankująca  pojazd  zobowiązana  jest  posiadac%  przypisaną  kartę  flotową  

z numerem rejestracyjnym pojazdu Zamawiającego lub kartę  flotową  "na okaziciela"  

z firmą spo% łki Zamawiającego i jej numerem KRS i NIP, dostarczoną przez Wykonawcę,

wydaną przez Wykonawcę w trybie i na zasadach okres%lonych w ust. 7. 



5. Wykonawca  kaz<dorazowo  będzie  dokonywał  rejestracji  wydanej  ilos%ci  paliwa
rejestrował w odrębnym zestawieniu.

6. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wyposaz<y Zamawiającego w co najmniej 30
szt.  kart  flotowych,  z  okresem  obowiązywania  obejmującym  okres  wykonania
zamo% wienia. 

7. Wydanie kart flotowych nastąpi w ciągu 3 dni od daty dostarczenia danych, o kto% rych
mowa w ust. 2.

8. Karty  flotowe  muszą  gwarantowac%  moz< liwos%c%  dokonywania  zakupu  paliw przez  cały
okres  obowiązywania  Umowy  upowaz<nionym  przez  Zamawiającego  osobom,  kto% re
okaz<ą kartę z numerem rejestracyjnym pojazdu Zamawiającego bądz%  kartę flotowej "na
okaziciela"  z  firmą  spo% łki  Zamawiającego  i  jej  numerem  KRS  i  NIP. Zamawiający
zobowiązuje się ro% wniez<  kaz<dorazowo aktualizowac%  wykaz, o kto% rym mowa w ust. 2 w
terminie  nie  dłuz<szym  niz<  7  dni  od  daty  zaistnienia  zdarzenia  uzasadniającego
aktualizację danych. W wypadku zmiany danych ujawnionych w wykazie, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu nową kartę flotową w terminie 3 dni od daty doręczenia mu
nowego wykazu,  po cenie  wskazanej w formularzu ofertowym.  Łączna suma z  tytułu
dostarczenia nowych kart flotowych zostanie doliczona do faktury za biez<ące nalez<nos%ci
z tytułu sprzedaz<y paliwa.

§ 3
Przedstawiciele stron

5. Odpowiedzialnym przedstawicielem Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym w
sprawach  związanych  z  wykonaniem  Umowy  będzie:  Pan/Pani  ……………….......  tel.
…………………………………………………. e-mail: …………………………………….. 
6.  Odpowiedzialnym  przedstawicielem  Zamawiającego  do  kontaktowania  się  z
Zamawiającym  w  sprawach  związanych  z  wykonaniem  Umowy  będzie:  Pan/Pani
………………....... tel. …………………. e-mail: …………………………………… 
7. Zmiany dotyczące oso% b, o kto% rych mowa w ust. 5 i 6 powyz<ej nie wymagają aneksu i będą
wiązac% strony z chwilą otrzymania powiadomienia od Strony, kto% rej zmiana dotyczy na adres
podany w komparycji Umowy. §

§ 4
Termin realizacji umowy

1. Zamo% wienie realizowane będzie w okresie od  ……………… do ……………………  (12 miesięcy)
2.  Umowa  wygas%nie  przed nadejs%ciem terminu,  o  kto% rym  mowa  w sytuacji,  w kto% rej  łączne
wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej Umowy osiągnie kwotę brutto ……………………………
zł (kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyc%  na sfinansowanie  zamo% wienia) lub tez<  w
razie gdy ilos%c% dostarczonego w ramach Przedmiotu Umowy paliwa osiągnie wartos%ci, o kto% rych
mowa  w  §1  ust.  3  Umowy  tj.  gdy  ilos%c%  dostarczonych  paliw  osiągnie  115%  ilos%ci  paliw
okres%lonych w § 1 ust. 5, w zalez<nos%ci od tego, kto% re z powyz<szych zdarzen%  nastąpi wczes%niej.

§ 5
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony  zgodnie  os%wiadczają,  z<e  ustalona  w  oparciu  o  formularz  ofertowy,  stanowiący
załącznik nr 2 do Umowy,  i  przyjęte  w nim wytyczne,  łączna cena (ustalona na potrzeby
oceny  ofert)  za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  (sprzedaz<  paliw  oraz  dostarczenie  kart
flotowych)  wynosi:  ………………………………………………………  (brutto)   słownie:
…………………………………………  (brutto)   w  tym  podatek  VAT:  ……………………………………  
słownie:………………………………………………..……., w tym łączne wynagrodzenie z tytułu wydania



przez Wykonawcę kart flotowych w ilos%ci 30 szt., wynosi łącznie: ………………………………….. zł
brutto, w VAT ……………………………………… zł. 

2. Strony jednoczes%nie zgodnie postanowiły, z<e wynagrodzenie z tytułu sukcesywnej sprzedaz<y
paliw w okresie obowiązywania Umowy będzie kaz<dorazowo ustalone na podstawie iloczynu
faktycznie wydanej przez Wykonawcę upowaz<nionym przez Zamawiającego osobom ilos%ci
paliwa i ceny jednostkowej ustalonej na podstawie ceny hurtowej paliwa zamieszczonej na
stronie  www.orlen.pl  w zakładce „hurtowa cena paliw” dla  oleju napędowego Ekodiesel  i
benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 w dniu zakupu (data zatankowania), powiększonej o
wartos%c%  odpowiadającą  procentowi  marz<y  wskazanej  przez  Wykonawcę  w  formularzu
ofertowym  dla  rodzaju  paliwa,  kto% rego  dotyczy  rozliczenie,  kto% ra  będzie  stała  w  całym
okresie obowiązywania Umowy  i wynosi: 
a) w odniesieniu do oleju napędowego - ………………..% 
b) w odniesieniu do benzyny bezołowiowej Pb 95 - ……………………………% 

3.  Do  ceny  ustalonej  w  sposo% b,  o  kto% rym  mowa  w  ust.  2,  Wykonawca  doliczy  podatek  od
towaro% w i usług VAT wg obowiązujących w dniu sprzedaz<y stawek.
 4.  W  razie  udokumentowanego  braku  informacji  o  cenie  hurtowej  na  www.orlen.pl  z  dnia
zakupu,  zastosowanie  dla  rozliczen% ,  o  kto% rych  mowa  w  ust.  2  znajdzie  cena  hurtowa  z
najbliz<szego dnia, dla kto% rego umieszczono cenę, następującego po dniu zakupu (tankowania). 

§ 6
Rozliczenie płatnos%ci

1.  Rozliczenie  z  tytułu  sprzedaz<y  paliw  objętych  Umową  będzie  następowało  w  okresach
miesięcznych wg faktycznie pobranego ilos%ciowo paliwa. 
2.  Wykonawca  wystawi  fakturę  za  dostarczone  paliwo  po  zakon% czeniu  kaz<dego  miesiąca
obowiązywania  Umowy,  w  terminie  nie  po% z%niej  niz<  3  dni  od  dnia  zakon% czenia  okresu
rozliczeniowego. 
3.  Do  faktury  Wykonawca  zobowiązany  będzie  ro% wniez<  dołączyc%  zestawienie  ilos%ciowo-
wartos%ciowe zatankowanego paliwa dla kaz<dego pojazdu. Wykonawca wraz z fakturą przekaz<e
takz<e zestawienie, o kto% rym mowa w §2 ust. 4 Umowy. 
4.Wykonawca do pierwszej faktury doliczy wynagrodzenie, o kto% rym mowa w §4 ust. 1 nalez<ne z
tytułu wydanych przez Wykonawcę kart flotowych. 
5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyc%  faktury do siedziby Zamawiającego (ul. Targowa 52,
26-400  Przysucha).  Zamawiający  dopuszcza  moz< liwos%c%  odbioru  oryginału  faktury  wraz  z
załącznikiem przez upowaz<nionego pracownika Zamawiającego na stacji. 
6. Płatnos%c%  z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy, kto% rego numer znajduje się na białej lis%cie podatniko% w, w terminie 14 dni od daty
otrzymania prawidłowej faktury przez Zamawiającego.
 7.  Zamawiający  os%wiadcza,  iz<  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  nr  identyfikacyjny
NIP ........................... Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP………………….. 
6. Za datę płatnos%ci przyjmuje się dzien%  obciąz<enia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7.  Wykonawca  moz<e  wystawic%  ustrukturyzowane  faktury  elektroniczne  w  rozumieniu
przepiso% w ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamo% wieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.1666 ze zm. – „ Ustawa o Fakturowaniu”), kto% re Zamawiający
będzie przyjmował za pos%rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”).
8.  Wykonawcę  obowiązuje  zakaz  dokonywania  cesji  wierzytelnos%ci  wynikających  z  niniejszej
umowy na rzecz innej osoby lub podmiotu, w wykonaniu czego zobowiązuje się do umieszczania na



wystawionych przez siebie fakturach klauzuli o tres%ci: „Na podstawie § 4 ust. 8 umowy Nr ………… z
dnia ………………… obowiązuje  zakaz przeniesienia  wierzytelności  stwierdzonej  niniejszą fakturą na
rzecz innej osoby lub podmiotu.”

§ 7
Gwarancja i jakos%c% paliw 

1. Dostarczone paliwo musi spełniac%  wymagania i normy okres%lone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 paz%dziernika 2015 r. w sprawie wymagan%  jakos%ciowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). W razie stwierdzenia przez Zamawiającego iz<  jakos%c%  zakupionych
partii  paliw  płynnych  nie  będzie  spełniac%  norm,  o  kto% rych  mowa  w  z  zdaniu  pierwszym,
Zamawiający  moz<e  z<ądac%  od  Wykonawcy,  w  okresie  nie  dłuz<szym  niz<  14  dni  od  daty
stwierdzenia  nieprawidłowos%ci,  niezwłocznego  (nie  po% z%niej  niz<  w  terminie  7  dni  od  dnia
dostarczenia z<ądania do Wykonawcy) dostarczenia dowodo% w zachowania wymogo% w jakos%ci tej
partii paliw, kto% rej dotyczy wezwanie. 
2. W przypadku dwukrotnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, dostarczenia przez
Wykonawcę paliw, kto% re nie będą spełniac% norm i wymagan%  okres%lonych przez przepisy prawa,
o kto% rych mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w  trybie  natychmiastowym,  bez  uprzedniego  powiadomienia  i  wezwania  do  zaniechania
naruszen% . Os%wiadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostac% złoz<one na pis%mie w terminie
30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego okolicznos%ci uzasadniających odstąpienie. 

§ 8
Kary umowne

1. Strony  ustalają,  z<e  w  razie  nie  wykonania  lub  nienalez<ytego  wykonania  umowy
Zamawiającemu będą przysługiwac% kary umowne:
a) w  wysokos%ci  10%  wartos%ci  umowy  brutto, o  kto% rej  mowa  w  §  4  ust.  1  umowy, 

w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okolicznos%ci, za kto% re odpowiedzialnos%c%
ponosi Wykonawca. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują z<adne roszczenia
odszkodowawcze; 

a) za  brak  moz< liwos%ci  zatankowania  paliwa  na  stacji  Wykonawcy  –  w  wysokos%ci  0,1%
wartos%ci brutto przedmiotu umowy, o kto% rej mowa w § 4 ust. 1, za kaz<dy dzien%  zwłoki;

b) za  realizację  przedmiotu  umowy  przez  Podwykonawcę,  kto% ry  nie  został  zgłoszony
Zamawiającemu, w wysokos%ci 1.000,00 zł za kaz<de zdarzenie.

2. Wykonawcy będą przysługiwac%  kary umowne w wysokos%ci  10% wartos%ci  umowy brutto,  
o  kto% rej  mowa  w  §  4  ust.  1  umowy,  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu
okolicznos%ci, za kto% re odpowiedzialnos%c% ponosi Zamawiający.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos%c% za uszkodzenia pojazdu Zamawiającego spowodowane
zatankowaniem paliwa nie spełniającego wymogo% w przewidzianych w umowie,  w tym za
wszystkie koszty towarzyszące naprawie pojazdu.

4. Strony  mają  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  podstawie  kodeksu
cywilnego do wysokos%ci rzeczywis%cie poniesionej szkody.

5. Zapłata  kar  umownych  nastąpi  kaz<dorazowo  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania
wezwania do ich zapłaty.

6. Zamawiający  ma  prawo  potrącic%  kary  umowne  z  nalez<nego  Wykonawcy  wynagrodzenia.
Niezalez<nie od formy rozliczenia – potrącenie z faktury lub przelew bankowy, Zamawiający
wystawi notę księgową na wysokos%c% kar umownych.



§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający  ma  prawo  do  natychmiastowego  rozwiązania  umowy  w  następujących
przypadkach:
a) w  razie  udokumentowanych  przypadko% w  sprzedaz<y  paliw  złej  jakos%ci,

nieodpowiadających wymaganym normom,
b) gdy  w  terminie  realizacji  umowy  wygasną  uprawnienia  Wykonawcy  do  wykonywania

działalnos%ci w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy Prawo
energetyczne, a Wykonawca nie uzyska nowych,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął jej realizacji w terminie 7 dni od podpisania umowy,
d) gdy Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację umowy i przerwa trwa

dłuz<ej niz<  3 dni,
e) gdy zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postepowanie likwidacyjne, 

2. W przypadku niekorzystnych dla Zamawiającego podwyz<ek cen paliw wprowadzonych przez
Wykonawcę, znacząco przekraczających ceny konkurencyjnych w stosunku do niego stacji
paliw, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym okresem
wypowiedzenia,  ze skutkiem na ostatni  dzien%  miesiąca  kalendarzowego następującego po
miesiącu, w kto% rym doręczono wypowiedzenie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos%ci powodującej, z<e wykonanie umowy nie lez<y 
w  interesie  publicznym,  czego  nie  moz<na  było  przewidziec%  w  chwili  zawarcia  umowy,
odstąpienie od umowy moz<e nastąpic%  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomos%ci  o tych
okolicznos%ciach.  W  tym  przypadku  Wykonawca  moz<e  z<ądac%  wyłącznie  wynagrodzenia
nalez<nego z tytułu wykonania częs%ci umowy.

4. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
sporządzi  protoko% ł  wykonanych dostaw według stanu na dzien%  odstąpienia na podstawie
asygnaty, kto% ra stanowic% będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 10
1. Wykonawcy realizujący wspo% lnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Wykonawcy  realizujący  wspo% lnie  umowę  wyznaczają  niniejszym  spos%ro% d  siebie  Lidera

upowaz<nionego  do  zaciągania  zobowiązan%  w  imieniu  wszystkich  Wykonawco% w
realizujących wspo% lnie umowę.  

3. Liderem, o kto% rym mowa w ust. 2 jest .............................................................. 
4. Postanowienia  umowy,  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  wszystkich

Wykonawco% w realizujących wspo% lnie umowę. 
5. Wykonawcy realizujący umowę wspo% lnie, przedkładają Zamawiającemu stosowną umowę

regulującą warunki wspo% łpracy Wykonawco% w.

Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia oferty wspólnej.

§ 11
Podwykonawstwo

1. W zakresie Podwykonawstwa Wykonawca os%wiadcza, z<e  
1) wykona  zamo% wienie  samodzielnie.   Wykonawca  w  ofercie  nie  zadeklarował

uczestnictwa  podwykonawco% w  przy  realizacji  zamo% wienia,  co  oznacza,  z<e  na  dzien%
zawarcia umowy nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu zamo% wienia; 



2) powierzy  częs%c%  zamo% wienia  podwykonawcom.  Wykonawca  w  ofercie  wskazał
podwykonawco% w, kto% rym powierzy wykonanie zamo% wienie w zakresie………………………

2. W przypadku powierzenia częs%ci zamo% wienia Podwykonawcy:    
a) zakres prac podlegających wykonaniu przez podwykonawco% w okres%lony jest na dzien%

zawarcia umowy – w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy. Wykonawca
zapewnia przy tym, z<e  w realizacji  prac,  o  kto% rych mowa powyz<ej  uczestniczyc%  będą
wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa. Za działania i zaniechania podwykonawco% w Wykonawca odpowiada
jak za działanie i zaniechania własne,

b) Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakos%c%  i  terminowos%c%  dostaw objętych
przedmiotem umowy,

c) Wykonawca zamierzający zawrzec%  umowę o podwykonawstwo, będzie obowiązany do
przedłoz<enia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

d) Wykonawca jest zobowiązany do przedłoz<enia zamawiającemu kopii pos%wiadczonej za
zgodnos%c% z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia; 

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jej odbiorze Wykonawca zobowiązany jest przedstawic%
Zamawiającemu własną fakturę i fakturę wystawioną przez Podwykonawcę wraz z dowodem
zapłaty nalez<nos%ci wynikającej z tej faktury dla Podwykonawcy. W przypadku niezapłacenia
nalez<nos%ci  dla Podwykonawcy-  Wykonawca wyraz<a  zgodę na zapłacenie tej  faktury przez
Zamawiającego.  W  takim  przypadku  Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie  Wykonawcy
wynikające  z  jego  faktury  w  wysokos%ci  pomniejszonej  o  tę  częs%c%  wynagrodzenia,  kto% ra
została zapłacona Podwykonawcy.  

Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku wykazania podwykonawcy.

§ 12
Informacja o sposobie komunikowania się stron

 1.  Wszelkie zawiadomienia,  korespondencja  oraz dokumentacja  przekazywana w związku z
niniejszą  umową  między  stronami  będą  sporządzane  na  pis%mie  i  podpisane  przez  stronę
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą byc% przesyłane drogą elektroniczną, doręczane osobis%cie,
przesyłane kurierem lub listem. 
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy, podane przez strony. Kaz<da ze stron zobowiązana
jest do informowania drugiej strony o kaz<dej zmianie siedziby, adresu email.  Jez<eli strona nie
powiadomiła o zmianie siedziby, adresu e-mail zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres
siedziby, adres e-mail, strony uznają za doręczone.
 3. Powiadomienie kaz<dej ze stron umowy jest waz<ne tylko wtedy, kiedy odbywa się na pis%mie i
zostanie doręczone adresatowi. 
4.  Wszelkie  zawiadomienia,  korespondencja  oraz  dokumentacja  przekazywana  w  związku  z
niniejszą umową drogą elektroniczną muszą zostac% niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

§ 13

Zmiany umowy

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian niniejszej umowy o charakterze nieistotnym, przez
co nalez<y rozumiec% w szczego% lnos%ci zmianę danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy, zmianę oso% b wskazanych do kontakto% w między Stronami, zmianę
oso% b pełniących funkcje kierownicze w ramach realizacji zamo% wienia.



2. Przewiduje  się  moz< liwos%c%  zmiany  postanowien%  zawartej  umowy  w  stosunku  do  tres%ci
oferty, na podstawie kto% rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia  co
najmniej jednej z okolicznos%ci,  o kto% rej mowa art. 455 Ustawy Pzp.

3. Przewiduje  się  moz< liwos%c%  zmiany  postanowien%  zawartej  umowy  w  stosunku  do  tres%ci
oferty, na podstawie kto% rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej  jednej  z  okolicznos%ci  wymienionych  poniz<ej,  z  uwzględnieniem  podanych
warunko% w ich wprowadzenia.

3.1 Zmiana zakresu rzeczowego zamo% wienia jest moz< liwa w przypadku zmiany sposobu
realizacji  zamo% wienia  wynikającej  ze  zmian  w  obowiązujących  przepisach  prawa  bądz%
wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;

3.2 Zmiana wysokos%ci wynagrodzenia, jest moz< liwa w przypadku zmiany stawki podatku
VAT.

3.3. zaistnieje inna, niemoz< liwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos%c%
prawna,  ekonomiczna  lub  techniczna,  za  kto% rą  z<adna  ze  Stron  nie  ponosi
odpowiedzialnos%ci,  skutkująca  brakiem  moz< liwos%ci  nalez<ytego  wykonania  umowy,
wo% wczas zmianie moz<e ulec zakres lub termin realizacji Umowy;

4.  Zmiany,  opisane  w ust.  2  powyz<ej,  nastąpią  pod  warunkiem  złoz<enia  wniosku  o  zmianę
umowy zawierającego uzasadnienie  faktyczne oraz  prawne.  Strona,  kto% ra  otrzyma  rzeczony
wniosek zobowiązana jest do ustosunkowanie się co do jego tres%ci w terminie 14 dni od dnia
jego otrzymania od drugiej Strony.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny włas%ciwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  stosowne  przepisy
prawa  polskiego,  w  szczego% lnos%ci  przepisy  ustawy  prawo  zamo% wien%  publicznych  oraz
kodeksu cywilnego. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaz<nos%ci.
4. Umowa została sporządzona w dwo% ch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
5. Umowa wchodzi w z<ycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
6. Integralną częs%ci niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

a) Załącznik 1 – SWZ,
b)   Załącznik 2 – Oferta Wykonawcy,
c) Załącznik 3 – Wykaz numero% w rejestracyjnych pojazdo% w Zamawiającego oraz liczby

kart flotowych flotową "na okaziciela" z firmą spo% łki Zamawiającego i jej numerem KRS
i NIP.

         ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA



Załącznik nr 3
Do Umowy nr ……………………

Wykaz numero% w rejestracyjnych pojazdo% w Zamawiającego oraz liczby kart flotowych
flotową "na okaziciela" z firmą spo% łki Zamawiającego i jej numerem KRS i NIP.

Dot. przetargu pn.: „Sukcesywna dostawa paliw ciekłych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na 
podstawie kart flotowych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w
Przysusze.”

L.p. (ilość kart) Karta flotowa z numerem rejestracyjnym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

L.p. (ilość kart) Dane na karcie flotowej „na okaziciela”
1 PGKiM sp. z o.o. w Przysusze, KRS: 0000044746, NIP 799 000 40 28
2 PGKiM sp. z o.o. w Przysusze, KRS: 0000044746, NIP 799 000 40 28
3 PGKiM sp. z o.o. w Przysusze, KRS: 0000044746, NIP 799 000 40 28
4 PGKiM sp. z o.o. w Przysusze, KRS: 0000044746, NIP 799 000 40 28




