Załącznik nr 8 do SIWZ
WZÓR

UMOWA nr …………../AR/AC/2019
zawarta w dniu ........................................ w Warszawie pomiędzy
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem
Badawczym z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61,
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062756, numer NIP: 525-000-88-09,
numer REGON: 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „IMGW-PIB”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………….…..
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy ………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: ……………, numer NIP: ……………, numer REGON: ……………
i kapitał zakładowy w wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek
kapitałowych) opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych),
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą
pod firmą .......................................... z siedzibą w ................................. (kod
pocztowy …..-……), ul. ...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii, posiadającym numer NIP: ...............; numer REGON: .....................,
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm. dalej „ustawa Pzp”), oznaczenie sprawy:
……………………………….
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§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania
pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej
na podstawie kart flotowych, w terminie 24 miesięcy, na potrzeby IMGW-PIB”,
obejmującego sprzedaż paliw płynnych, olejów i innych akcesoriów
samochodowych (dalej: „Produkty”) dla samochodów służbowych znajdujących się
w ewidencji Zamawiającego, maszyn roboczych i innych urządzeń spalinowych
oraz świadczenie usług mycia pojazdów na stacjach paliwowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którymi dysponuje Wykonawca (dalej: „Usługi”) oraz
pobór opłat autostradowych (na stacjach dystrybucji paliw i w punktach poboru
opłat za przejazdy autostradami), zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr ………. do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………….
2. Produkty i Usługi obejmują w szczególności:
1) benzynę bezołowiową PB 95 i PB 98;
2) olej napędowy ON;
3) płyn do spryskiwaczy zimowy;
4) płyn do spryskiwaczy letni,
5) oleje silnikowe: 5W/40, 10W/40, 15W/40, 5W/50, 5W/30 itp.;
6) płyn do chłodnic;
7) mycie pojazdów;
8) odkurzanie pojazdów;
9) opłaty autostradowe.
3. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania Umowy do dostarczania
paliw płynnych zgodnych z obowiązującymi normami jakościowymi (PN-EN
228:2013-04, PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważnych) oraz zgodnych w dniu
ich dostawy z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2015 poz.1680).
4. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie producenta na sprzedaż/jest
producentem Produktów będących przedmiotem Umowy.
§2
Czas trwania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy od dnia zawarcia lub do
wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia łącznego, określonego w § 6
ust. 2 Umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
2. Czas trwania Umowy może zostać przedłużony o okres działania siły wyższej,
zdefiniowanej w § 11 Umowy.
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§3
Dostarczenie i odbiór Produktów i Usług
1. Miejscem wydania Produktów i świadczenia Usług przez Wykonawcę będą
wskazane przez niego stacje dystrybucji paliw, wyszczególnione w złożonej przez
Wykonawcę ofercie oraz inne stacje Wykonawcy zlokalizowane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
2. Faktyczna dostawa paliw dokonywana będzie po podstawieniu pojazdu
Zamawiającego pod dystrybutor paliwa, na podstawie kart magnetycznych,
mikroprocesorowych lub chipowych.
3. Na potwierdzenie zakupu Produktów lub Usług, osoba dokonująca zakupu
z upoważnienia Zamawiającego otrzyma dowód zakupu w formie paragonu lub
innego dokumentu wydanego przez stację dystrybucji paliw.
4. Do zakupu paliw upoważnieni są posiadacze kart magnetycznych,
mikroprocesorowych lub chipowych umożliwiających bezgotówkowy zakup paliwa,
przypisanych dla poszczególnych samochodów służbowych (wydanych na numer
rejestracyjny pojazdu) lub kart wystawionych na okaziciela (karty wydane na
Departament Administracyjny lub Centrum Administracji IMGW-PIB).
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością zgodnie
z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi
przepisami prawa i postanowieniami Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi przez cały okres
obowiązywania Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą odpowiedzialne za wykonanie
przedmiotu Umowy posiadają wymagane kwalifikacje oraz dysponują stosownymi
uprawnieniami potrzebnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Produkty i świadczyć Usługi
sukcesywnie, w rozliczeniach bezgotówkowych przez okres trwania Umowy.
4. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
wydania
kart
magnetycznych,
mikroprocesorowych lub chipowych, umożliwiających bezgotówkowy zakup
Produktów i Usług (dalej: „Karta” lub „Karty”), przypisanych dla poszczególnych
samochodów służbowych, wydanych na numer rejestracyjny pojazdu, lub Kart
wystawionych na okaziciela (Karty wydane na Departament Administracyjny lub
Centrum Administracji IMGW-PIB) każdorazowo na wniosek Zamawiającego w
terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego
wniosku/zamówienia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
5. Koszt wydania i aktywowania Kart, o których mowa w ust. 4 wynosi odpowiednio:
1) 0,00 zł netto (słownie: zero złotych netto) za Kartę nową;
2) ………. zł netto (słownie: ………… złotych netto) za Kartę wymienną
(w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty)1.
Karty powinny być zabezpieczone poufnym kodem i umożliwiać niezwłoczne
zablokowanie w przypadku kradzieży lub niewłaściwego użycia. Zamawiający
1

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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otrzyma w oddzielnej i zamkniętej kopercie numer PIN dla każdej dostarczonej
mu Karty.
6. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty, Zamawiający
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązany jest do natychmiastowego unieważnienia zagubionej, skradzionej lub
zniszczonej Karty i przejmuje odpowiedzialność za sprzedaż bądź świadczenie
usług zrealizowanych przy użyciu takiej Karty od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego jej zagubienia, kradzieży lub zniszczenia. .
7. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej blokady utraconej Karty, po
otrzymaniu zgłoszenia o tym fakcie od Zamawiającego zgodnie z ust. 6
niniejszego paragrafu. Blokada Karty odbywać się może poprzez telefoniczne
zgłoszenie na numer całodobowej infolinii Wykonawcy …………………
(potwierdzone e-mailem na adres ………….) lub za pośrednictwem
dedykowanego dla Zamawiającego portalu klienta na stronie internetowej
Wykonawcy.
8. W terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia utraty Karty przez
Zamawiającego, Wykonawca wyda i dostarczy Zamawiającemu oraz aktywuje
nową Kartę. Koszt wydania, dostarczenia i aktywacji nowej Karty określony jest
w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tymczasowego używania Karty dla innego
numeru rejestracyjnego pojazdu w przypadku dysponowania pojazdem
zastępczym.
10. W przypadku zmiany samochodów służbowych, zwiększenia lub zmniejszenia
ich ilości, Wykonawca bezpłatnie wyda i dostarczy Zamawiającemu oraz
aktywuje dodatkowe Karty lub bezpłatnie dezaktywuje zbędną ilość Kart.
Dodatkowe Karty zostaną dostarczone do Zamawiającego w terminie 14 dni
roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku/zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do ewidencji ilości i rodzaju dostarczanych
Zamawiającemu Produktów i świadczonych Usług oraz ewidencji pojazdów, dla
których Produkty lub Usługi zostały dostarczone oraz przesyłania zbiorczych
zestawień transakcji w zakresie przedmiotu Umowy dla okresów rozliczeniowych
określonych w § 6 ust. 6 Umowy. Zbiorcze zestawienia transakcji w formie
elektronicznej należy przesyłać nie później niż w terminie 10 dni roboczych po
zakończeniu danego okresu rozliczeniowego na adres ................. Zestawienia
muszą zawierać następujące informacje identyfikacyjne (dla każdej transakcji):
1) datę i dokładny czas przeprowadzenia transakcji;
2) numer rejestracyjny pojazdu;
3) numer Karty, na którą dokonano zakupu Produktów lub Usług;
4) ilość i rodzaj paliwa oraz cenę jednostkową brutto;
5) ilość i rodzaj zakupionych Produktów i Usług wraz z cenami jednostkowymi
brutto;
6) nazwę, numer i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji.
12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość tankowania paliwa we
wszystkie dni tygodnia w godzinach co najmniej od 06:00 do 20:00 w stacjach
paliw Wykonawcy położonych w miejscowościach (w granicach tych
miejscowości) lub w odległości do 5 km od granic tych miejscowości,
wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik
nr ……… do SIWZ.
13. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej za wszelkie szkody, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem
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Umowy na kwotę minimum …………. zł. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy
ubezpieczeniowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie przedłożyć oryginał polisy.
14. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC, o której mowa w ust. 13
niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później
niż na 7 dni kalendarzowych przed upływem ostatniego dnia obowiązywania
poprzedniej polisy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę wznowionej polisy OC. W razie niedochowania tego obowiązku
Zamawiający może odstąpić od Umowy, zgodnie z postanowieniami § 9. Nie
wyłącza to uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1
pkt 1 Umowy.
15. Mapa (wykaz) rozmieszczenia i godzin otwarcia stacji dystrybucji paliw,
wymienionych w ofercie Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o ewentualnej
planowanej modernizacji stacji dystrybucji paliw lub wyłączeniu ze sprzedaży
danej stacji oraz o miejscu siedziby stacji położonej najbliżej od stacji
modernizowanej lub stacji wyłączonej ze sprzedaży, spełniającej wymagania
określone w ust. 12. Zmiana lokalizacji stacji paliw, o której mowa w zdaniu
poprzednim nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
§5
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania dostarczonych Produktów
i wykonanych Usług określonych w § 1 ust. 1 Umowy, zapłaty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy i współdziałania z Wykonawcą w zakresie określonym
w Umowie.
2. Zamawiający zapewni współpracę swoich pracowników z przedstawicielami
Wykonawcy w okresie trwania Umowy
3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowywania się do
problemów zgłaszanych przez Wykonawcę.
§6
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Szacunkowa cena ofertowa za realizację przedmiotu Umowy w całym okresie
realizacji Umowy na zasadach opisanych w Umowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia ………… wynosi netto …………zł (słownie: ………… złotych netto) plus
podatek od towarów i usług w kwocie ……. zł (słownie: ………..), co daje brutto
................ zł (słownie: …………….. złotych brutto). Rzeczywiste łączne
wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie uzależnione
od faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w ramach Umowy Produktów i
Usług.
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2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……………. zł netto
(słownie: ………… złotych netto) plus podatek od towarów i usług w kwocie
……. zł (słownie: ………..), co daje brutto ................ zł (słownie: ……………..
złotych brutto).2
3. Poszczególne dostawy Produktów i świadczenie Usług będą realizowane
w oparciu o ceny obowiązujące w danym punkcie dystrybucyjnym Wykonawcy
w dniu zakupu danego Produktu lub Usługi, z uwzględnieniem stałego opustu na
paliwa, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….., w następujących
wysokościach:
1) benzyna bezołowiowa PB 95 i PB 98 - ……….. %;
2) olej napędowy ON
- ……….. %.
4. Opłaty autostradowe będą stanowiły iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki
opłaty za kilometr przejazdu daną autostradą dla danej kategorii pojazdu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2014,
z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu uwzględnia koszty
wszystkich czynności i składników koniecznych do należytego wykonania
przedmiotu Umowy.
6. Potwierdzenie realizacji zamówienia następować będzie na podstawie faktur VAT
zbiorczych obejmujących dwa okresy rozliczeniowe w miesiącu: od 1-go do 15
dnia miesiąca i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie odczytów
poboru paliwa wynikających z Kart oraz faktycznych ilości dostarczonych
Produktów i Usług. Wykonawca będzie wystawiał faktury za zakupione przez
Zamawiającego Produkty i Usługi w danym okresie rozliczeniowym po
zakończeniu okresu rozliczeniowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień
okresu rozliczeniowego.
7. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy zbiorcze zestawienie transakcji,
o którym mowa w § 4 w ust. 11.
8. Faktury, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu płatne będą w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
10. Doręczenie błędnie wystawionej faktury powoduje, że termin zapłaty nie biegnie
do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/korekty faktury.
11. W przypadku nieterminowej płatności faktury przez Zamawiającego Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy na piśmie reklamacje ilościowe,
asortymentowe i jakościowe Produktów i Usług dostarczanych w ramach Umowy
w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia.
2. Wykonawca rozpatrzy reklamacje, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 21 dni roboczych od dnia ich wpływu do Wykonawcy,
2

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację Umowy

AR-RZ-262-13/2019

6

a po bezskutecznym upływie terminu reklamacja uważana będzie za uznaną
w całości na korzyść Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania drugiego.
W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania przez Wykonawcę
dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania ich od Zamawiającego lub
operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni
roboczych od dnia uzyskania tych informacji.
3. W zależności od sposobu uznania reklamacji Wykonawca wymieni reklamowany
Produkt na inny bez wad, uzupełni braki lub wystawi fakturę korygującą
wynikającą z różnicy ilości, jakości lub asortymentu.
§8
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
1) w przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po
jego stronie - w wysokości 10% wartości netto faktur za zakupione Produkty
i Usługi z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło
niewykonanie Umowy;
2) w przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn
leżących po jego stronie - w wysokości 5% wartości netto faktur za zakupione
Produkty i Usługi z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło
nienależyte wykonanie Umowy. Przez nienależyte wykonanie Umowy rozumie
się w szczególności brak określonego paliwa na stacji benzynowej. Nie uważa
się za nienależyte wykonanie Umowy wystąpienia awarii systemu obsługi Kart,
niedostępności stacji z powodu dostawy paliwa do zbiorników na stacji lub
z powodu modernizacji stacji paliwowej.
3) Zamawiający wyznaczy uprzednio Wykonawcy dodatkowy 10-dniowy termin
na usunięcie wskazanych pisemnie naruszeń, a po bezskutecznym upływie
tego terminu, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, zgodnie z pkt 1 lub 2,
z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 1.
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
przedmiotu Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających
z Umowy.
3. Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
4. Zapłata kary umownej może nastąpić przez potrącenie kwoty kary umownej
z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W takim przypadku ust. 3 nie ma
zastosowania.
5. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi
Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
6. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający
uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
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§9
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
1) jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i pomimo
wyznaczenia dodatkowego 10-dniowego terminu nie usunął wskazanych
pisemnie naruszeń. Odstąpienie od Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu
poprzednim stanowi również podstawę do żądania przez Zamawiającego
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy.
2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy;
4) gdy Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;
5) nieprzedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej
Wykonawcy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i będzie zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonych
Produktów i wykonanych Usług.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
§ 10
Osoby do kontaktu
1. Wykonawca oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu
z Zamawiającym jest p. …………….., tel. ……………, e-mail ..............
2. Zamawiający oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu
z Wykonawcą, jest p. …………….. tel. ………….., e-mail: …………….. (sprawy
techniczne) oraz p. ……………, tel. ……….., e-mail: ...................... (sprawy
handlowe).
3. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są upoważnione przez
Strony do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie
są natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie wykazu
osób do reprezentacji nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
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§ 11
Siła wyższa
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli
jest to spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu.
2. W rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której
wykonanie zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń
zewnętrznych, nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało
się zapobiec, w szczególności: strajki, zamieszki, wojnę, powódź, huragan.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną
przedłużone o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest
poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej nie
później niż w terminie trzech dni od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod
rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę okoliczność. Jeżeli siła wyższa
uniemożliwi poinformowanie drugiej Strony o jej zaistnieniu wówczas termin trzech
dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy powiadomienie stało się możliwe.
4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, Strony mają
prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji,
w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do
30 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez daną Stronę.
§ 12
Poufność
1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).
Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy
realizacji Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących
przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także
z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.
Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania
informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub
organów kontrolnych.
2. Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które:
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem
czynu bezprawnego, lub
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody i nie są
informacjami chronionymi, lub
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej
zgody Stron, lub
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą
stroną Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając
postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze
Stron zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym
pracownikom lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne
dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki
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4.

5.
6.

7.

wynikające z Umowy.
W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności
danych druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego
zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania
naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie
pisemnej.
Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na
zasadach ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
niepodlegających upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego
działalności, które zostaną powzięte przez Wykonawcę w trakcie lub przy okazji
realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od
Zamawiającego danych osobowych. Wykonawca nie jest uprawniony do
wykorzystywania tych danych osobowych w celach innych niż wyłącznie w celu
wykonywania Umowy.
§ 13
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane w przypadkach przewidzianych w art. 144
ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przewidziana w ust. 1 powyżej możliwość dokonania zmian postanowień Umowy
obejmuje w szczególności możliwość zmiany Umowy (w tym sposób wykonania
Umowy, termin wykonania Umowy lub cena umowna), w zakresie wynikającym ze
skutków zmian lub zaistnienia okoliczności w następujących sytuacjach:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych
przepisów prawa w zakresie przedmiotu Umowy;
2) zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach
realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których
to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających
na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
3) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub
terminy realizacji przedmiotu Umowy;
4) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana
wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz
zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;
5) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej,
skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu
Umowy;
6) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 11 Umowy;
7) wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym wartość zmiany nie może
przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa
w § 6 ust. 2 Umowy;
8) zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
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Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca będzie spełniał
warunki udziału w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
9) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144
ust. 1e ustawy Pzp;
10) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% łącznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy;
11) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
12) zmiany stawki podatku od towarów i usług, na następujących zasadach:
a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług;
b) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
§ 14
Inne postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa - Kodeks cywilny i ustawa
Pzp.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych Wykonawcy (o ile
Wykonawca takie posiada), stanowią Załącznik nr 2 do Umowy i wiążą
Wykonawcę i Zamawiającego w zakresie nieuregulowanym w Umowie. W terminie
7 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia
stosowania określonych przez Zamawiającego klauzul Ogólnych Warunków
Sprzedaży i Używania Kart Flotowych. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić
Zamawiającego pisemnie o wszelkich zmianach Ogólnych Warunków Sprzedaży
i Używania Kart Flotowych z wyprzedzeniem jednego miesiąca kalendarzowego
przed wejściem w życie tych zmian pod rygorem niewywarcia przez te zmiany
skutku. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flotowych
a treścią Umowy i SIWZ, Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które
będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją Umowy. W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze
polubownej okaże się niemożliwe, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
5. Integralnymi składnikami Umowy są:
1) oferta Wykonawcy z dnia ………………;
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2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi
w postępowaniu odpowiedziami na pytania wykonawców (zmiany
i wyjaśnienia);
3) Załącznik nr 1 - Mapa (wykaz) rozmieszczenia i godzin otwarcia stacji
dystrybucji paliw;
4) Załącznik nr 2 - Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
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