
UMOWA NR …………………. 

 

zawarta dnia ………………… 2019 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP: 118-00-35-927,  

REGON: 000173410, reprezentowaną przez: …………………, zwaną dalej „SGSP” lub „Zamawiającym”,  

a 

(firma, siedziba, adres) wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: …………………, kapitał 

zakładowy w wysokości ………………… zł, wpłacony …………………, NIP: …………………, REGON: …………………,  

reprezentowanym przez: …………………, uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której 

wydruk stanowi załącznik nr 1 do Umowy (pełnomocnictwem), 

lub 

(imię, nazwisko), zam……, nr PESEL……., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą (pełne 

brzmienie firmy obejmujące imię i  nazwisko), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………, 

NIP ………………, REGON …………………, zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik 

nr 1 do Umowy [wybrać w przypadku, gdy  Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność 

gospodarczą] 

lub 

(imię, nazwisko), zam……, nr PESEL……., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą (pełne 

brzmienie firmy obejmujące imię i  nazwisko), (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………, 

posiadającą/-ym numer NIP …………………, (imię, nazwisko), prowadzącą/-ym działalność gospodarczą 

pod firmą (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), (miejscowość, kod pocztowy),  

ul. …………………, posiadającą/-ym numer NIP …………………, prowadzącymi wspólnie działalność 

gospodarczą pod nazwą …………………, (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………, posiadającą 

numer NIP …………………, REGON ……………, zgodnie z  aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji 

Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG” oraz umową spółki cywilnej, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy, [wybrać w  przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej] [w przypadku konsorcjum odpowiednio 

ze wskazaniem Lidera] 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (postępowanie nr PN/36/2019) w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup paliw, zwanych dalej łącznie „paliwem” dla środków 

transportowych, należących do Zamawiającego, dokonywany w systemie transakcji 

bezgotówkowych, w szacowanej ilości: 

1) oleju napędowego (ON) – 110 000 litrów; 

2) benzyny bezołowiowej 95 (Pb95) – 20 000 litrów. 
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2. Zakres świadczeń Wykonawcy, wynikających z Umowy, jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, której kopia stanowi załącznik nr 2, a Przedmiot Umowy jest zgodny  

z przedmiotem zamówienia, określonym w opisie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), którego kopia stanowi załącznik nr 3 do Umowy,  

stanowiącymi integralną część Umowy. 

3. Zakupy dokonywane będą sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, na stacjach paliw  

na terenie kraju, w których to Zamawiający będzie mógł dokonywać zakupów paliwa z upustem 

wskazanym w § 3 ust. 2. Wykaz zawierający nazwy stacji paliw, ich adresy oraz godziny pracy, 

stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że sprzedaż paliwa na stacjach benzynowych, wskazanych w wykazie,  

o którym mowa w ust. 3, odbywać się będzie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi przez cały 

okres obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy ważność koncesji Wykonawcy kończy się  

w okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć kopię nowej ważnej 

koncesji, jednak nie później niż na dzień przez upływem ważności aktualnie posiadanej, wygasającej 

koncesji. 

 

§ 2. 

Warunki realizacji Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego paliwa w poszczególnych jego 

rodzajach, w zależności od bieżących potrzeb, oraz zwiększenia lub zmniejszenia ilości paliwa,  

pod warunkiem nieprzekroczenia łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. 

2. Podana w § 1 ust. 1 wielkość paliwa stanowi przybliżoną ilość, którą Zamawiający zamierza zakupić 

w okresie obowiązywania Umowy. Jeżeli ilość rzeczywiście zakupionego przez Zamawiającego 

paliwa będzie mniejsza, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

3. Zakup paliwa dokonywany będzie przy użyciu elektronicznych kart flotowych, zwanych dalej 

„kartami”, wydanych przez Wykonawcę. 

4. Wymagania dotyczące kart: 

1) karty muszą być aktywne przez cały okres obowiązywania Umowy i zabezpieczone kodem PIN; 

2) karty zostaną wydane w ilości do 50 sztuk i aktywowane bez dodatkowych kosztów w ramach 

umownego wynagrodzenia Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wydania kierowcy, który dokonał zakupu paliwa, dowodu 

wydania, który ma charakter wydruku z terminala, obsługującego karty flotowe. Dowód wydania 

winien zawierać następujące informacje: 

1) dokładny adres stacji paliw; 

2) numer karty, na którą dokonywana była transakcja; 

3) numer rejestracyjny samochodu; 

4) kwota do zapłaty; 

5) ilość i wartość wydanego paliwa; 

6) datę i godzinę transakcji.  

Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany pracownikowi Zamawiającego dokonującemu 

tankowania, natomiast drugi pozostaje na stacji paliw. 

6. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia karty, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę o zaistniałym fakcie. W takim przypadku Wykonawca, na żądanie Zamawiającego 
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obowiązany będzie nieodpłatnie wydać Zamawiającemu kartę zamienną wraz z nowym numerem 

PIN. Na pisemne życzenie Zamawiającego wskazane przez niego karty zostaną wycofane  

i niezwłocznie zablokowane. 

7. Kolejne karty, będące przedmiotem wymiany lub zamówione dodatkowo w okresie obowiązywania 

Umowy, zostaną wydane i aktywowane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku  

przez Zamawiającego. 

 

§ 3. 

Cena przedmiotu Umowy 

1. Cena, jaką Zamawiający płacić będzie Wykonawcy za zakup paliwa obliczona będzie w sposób 

następujący: jako iloczyn ilości rzeczywiście zakupionego przez Zamawiającego paliwa oraz ceny 

jednostkowej 1 litra paliwa, obowiązującej na danej stacji (wskazanej w wykazie przez Wykonawcę)  

w dniu tankowania, pomniejszona o kwotę stałego upustu, o którym mowa w ust. 2. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania Umowy, zgodnie  

z ofertą, stały upust przy zakupie paliwa: 

1) oleju napędowego (ON) – upust wynosi …….% [jak w ofercie]; 

2) benzyny bezołowiowej 95 (Pb95) – upust wynosi ……% [jak w ofercie]. 

3. Ceny jednostkowe paliwa zawierają wszystkie niezbędne opłaty podatkowe oraz wszelkie inne 

koszty Wykonawcy, wynikające z realizacji Umowy. 

4. Łączne wynagrodzenie w całym okresie trwania Umowy nie przekroczy kwoty ………………. zł 

brutto (słownie:………………………….), w tym należny 23 % podatek VAT ……………………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….), to jest  

netto ………………………………..zł (słownie:…………………………………….……………………….). 

 

§ 4. 

Zasady rozliczania 

1. Płatności za zakupione paliwo przy użyciu kart dokonywane będą w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych, to jest: od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

2. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

3. Płatności należności z tytułu zakupionego paliwa dokonywane będą na podstawie zbiorczych faktur 

VAT (prawidłowo wystawianych po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego), w oparciu  

o rzeczywiście zakupione ilości paliwa, w terminie 21 dni od daty sprzedaży, na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze. 

4. Do każdej faktury dołączony będzie wykaz transakcji z wyszczególnieniem numerów rejestracyjnych 

samochodów, daty i godziny oraz miejsca pobrania, rodzaju paliwa, ilości paliwa, ceny jednostkowej 

i wartości zakupionego paliwa. Wykaz transakcji będzie przedstawiony w wersji papierowej. 

5. Dzień obciążenia rachunku Zamawiającego jest terminem zapłaty. 

6. Faktury będą wystawiane na:  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej,  

ul. Słowackiego 52/54, 

01-629 Warszawa, 

NIP 118 00 35 927; 

REGON:000173410. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym  

w Urzędzie Skarbowym w ………………………………………..i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 
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8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość  

i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych,  

podlegających doliczeniu do wynagrodzenia. 

9. Faktura nieprawidłowo wystawiona nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana. 

Wynagrodzenie wynikające z faktury, która została nieprawidłowo wystawiona nie zostanie przez 

Zamawiającego zapłacone do chwili dokonania korekty faktury. Termin płatności zostanie w takim 

przypadku wydłużony do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej korekty faktury.  

10. Za datę dokonania płatności Strony ustalają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata 

należności, o których mowa w § 4 ust. 3, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, podane 

na fakturze, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w terminie 21 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli konto podane na fakturze 

nie będzie zgodne z wykazem kont wskazanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyżej wskazane wynagrodzenie na konto wskazane przez KAS. 

11. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

12. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują stosowanie e-faktur. Oznacza to, że Wykonawca 

wystawiać będzie wyłącznie e-faktury, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy przeszkody 

formalne lub techniczne uniemożliwią Wykonawcy wystawienie lub przesłanie e-faktur, 

Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia faktur w formie papierowej. 

13. Faktury można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym przypadku, w celu    

zapewnienia autentyczności pochodzenia e-faktur, Strony ustalają, że:  

1) adresem poczty elektronicznej z którego Wykonawca będzie wysyłać e-faktury  

będzie: ………………………….;  

2) adresem poczty elektronicznej Zamawiającego na który będą trafiać e-faktury będzie: 

sgsp@sgsp.edu.pl.       

Przyjmuje się, że e-faktura została doręczona w momencie otrzymania przez Zamawiającego 

wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą (wraz z załącznikiem gdy to wymagane). Wykonawca 

wystawia i przesyła e-faktury w formacie plików PDF, w układzie: 1 mail = 1 faktura. Jeśli  

do faktury załączone są załączniki, powinny one stanowić jej kolejne strony tak, by tworzyć jeden 

dokument pdf.  

14. Wykonawca ma prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej na stronie internetowej 

www.efaktura.gov.pl, a Zamawiający ma obowiązek odbierania od Wykonawcy tych faktur  

za pośrednictwem tej platformy, przy czym Wykonawca wystawia i przesyła faktury w formacie  

i zakresie określonym ustawą  o podatku od towarów i usług. Faktura winna zawierać informacje 

dotyczące odbiorcy płatności, wskazanie numeru Umowy Zamawiającego, jak również inne 

elementy jeśli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych. Odpowiednie 

zastosowanie mają: ustawa o podatku od towarów i  usług z dnia  11 marca 2004 r. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).   

15.  Wykonawca oświadcza, że będzie przesyłał faktury w sposób określony w ust. 13/14. 

[niewłaściwe należy wykreślić]. 

16. Do przesyłania faktur w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku  

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.  
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§ 5. 

Czas trwania Umowy. Wypowiedzenie 

1. Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 4,  

przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 Umowy, umowa wygasa, bez potrzeby  

jej wypowiadania. 

§ 6. 

Kary umowne  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości pozostałej do wykorzystania kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, po odliczeniu 

kwot za zakupione już paliwo od kwoty określonej w § 3 ust. 4 Umowy; 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji czynności wskazanych w § 2 ust. 4 pkt 2, ust. 7, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości  

0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 4 Umowy; 

3) w przypadku przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, polegającej na braku paliwa  

na stacji benzynowej, wskazanej przez Wykonawcę w wykazie, z wyłączeniem przerw 

spowodowanych działaniem siły wyższej, awarii systemu obsługi, modernizacji stacji oraz 

przyjęcia paliwa na stację paliw, w wysokości 100 zł, liczonej za każdorazową przerwę  

w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającą 1 godzinę. Podstawą do obciążenia Wykonawcy 

karą, będzie dokument wystawiony przez pracownika lub funkcjonariusza Zamawiającego, 

podpisany przez pracownika Wykonawcy, obecnego na stacji benzynowej, stwierdzający brak 

paliwa w chwili zgłoszenia się pracownika, funkcjonariusza Zamawiającego do tankowania 

bądź bez podpisu pracownika Wykonawcy, obecnego na stacji benzynowej, który odmówi 

złożenia podpisu, z adnotacją pracownika albo funkcjonariusza Zamawiającego w tym zakresie. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć łącznie 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 4 Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

1) 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, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

2) gdy pomimo uprzedniego pisemnego wezwania i bezskutecznego upływu wskazanego przez 

Zamawiającego terminu nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7.  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie najpóźniej 30 dni  

od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, 

w całości bądź w części, w przypadkach określonych Kodeksem cywilnym oraz niezależnie od tych 

przypadków, gdy:  

1) pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszania postanowień Umowy, Wykonawca 

nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub przerwał jego wykonywanie na zasadach i w terminie 

ustalonym w Umowie, a zwłoka przekracza 7 dni; 
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2) Wykonawca zawiesił lub zakończył działalność gospodarczą, został postawiony w stan 

likwidacji lub zaprzestał płacenia swoich długów i zostanie wszczęte wobec niego 

postępowanie egzekucyjne; 

3) jeżeli Wykonawca utracił właściwości, uprawnienia lub możliwości techniczne, niezbędne  

do wykonywania Umowy; 

4) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej lub rozszerzył zakres 

podwykonawstwa Umowy bez zgody Zamawiającego i nie zmienił sposobu realizacji Umowy 

mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie określonym w tym wezwaniu. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w trybie i na zasadach   

 określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

kontrahentów. 

6. W odstąpieniu od Umowy wskazany zostanie termin sporządzenia protokołu odbioru  

z wykonanych czynności przez Wykonawcę. 

7. Odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar 

umownych. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kary umownej na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 8. 

Zmiana Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień 

publicznych, za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie.  

Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu lub ich pisemnej akceptacji przez drugą Stronę  

pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: 

1)  zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania; 

2)  zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy,  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zmiany Stron w Umowie wynikających ze zmian 

organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego; 

3)  zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy; 

4)  okoliczności wynikających z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 

uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności 

zmiany, gdy wyklucza ją inne postanowienie Umowy, które to przyczyny każda ze Stron winna 

udokumentować; 

5)   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie,  
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w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy  

do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 

6) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania Umowy; 

7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania Umowy; 

8) zmiany producenta, dystrybutora lub gwaranta w przypadku jego upadłości lub likwidacji;  

9) nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy; 

10)   zmian koniecznych związanych z wejściem w życie przepisów RODO; 

11) w zakresie wysokości kar umownych po zawarciu ugody przez Strony, zgodnie z ustawą  

o finansach publicznych 

- z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany Umowy w zakresie: 

numerów telefonów, adresów wskazanych w Umowie, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 

3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić również w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy,  

w oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zmiany:  

1) stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu Umowy; 

2) 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; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

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

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

W takim przypadku Wykonawca może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do Zamawiającego  

o wprowadzenie stosownych zmian w Umowie. Do wniosku Wykonawca dołącza oświadczenie  

o wysokości dodatkowych kosztów, jakie będzie musiał ponieść wskutek wprowadzenia zmian 

przepisów prawa. Ciężar udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy, obciąża Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający będzie żądał 

od Wykonawcy szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów, ponoszonych przed zmianami 

oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia. Wynagrodzenie Wykonawcy w 

zmienionej wysokości naliczane będzie począwszy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył kompletny wniosek wraz  

z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa  

w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez niego. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, ustalona w Umowie wartość netto  

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość brutto Wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
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bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia albo wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo kwoty 

wzrostu minimalnej stawki godzinowej. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy,  

w tym wynagrodzenia netto osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy  

na rzecz Zamawiającego. 

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy  

pod rygorem nieważności. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości naliczane będzie począwszy od pierwszego 

dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył kompletny 

wniosek wraz z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa  

w ust. 3 pkt 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez niego. 

9. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych utrata 

mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W takim przypadku Wykonawca 

ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 

10.  O zaistnieniu zmian Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, z zastrzeżeniem  

ust. 3. 

§ 9. 

Postanowienia szczegółowe. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wykonawca gwarantuje, że jakość paliwa spełnia w szczególności wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680). 

2. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, okaże mu świadectwo jakości paliwa. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości paliwa pod względem jego zgodności  

z wymaganiami określonymi Umową, na zasadach określonych w ust. 4. 

4. Zamawiający może pobierać próbki dostarczanego paliwa, z zastosowaniem następującej 

procedury: 

1) ważność próbki ustala się maksymalnie na 1 miesiąc od daty jej pobrania; 

2) Zamawiający będzie pobierać próbkę w obecności upoważnionego pracownika Wykonawcy  

w liczbie nie mniejszej niż 3 (trzy); 

3) pobrane próbki muszą zostać oznakowane oraz zaplombowane; 

4) co najmniej jedną z oznakowanych i zaplombowanych próbek będzie otrzymywać Wykonawca; 

5) Zamawiający sporządzi protokół pobrania próbek zawierający pieczęć Zamawiającego,  

numer dystrybutora, z którego pobrano próbki, datę pobrania próbek, szczegółowe opisanie 

sposobu pobierania próbek, imię, nazwisko pobierającego próbki, podpis przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy; 

6) protokół, o którym mowa powyżej, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden 

zatrzymuje Zamawiający, a drugi egzemplarz otrzymuje Wykonawca; 

7) Zamawiający dostarczy pobrane próbki do niezależnego, akredytowanego laboratorium,  

w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości paliwa i jego cech charakterystycznych; 
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8) jedna z próbek dostarczonych do laboratorium stanowić będzie próbkę kontrolną laboratorium, 

a pozostałe próbki przeznaczone są do badań; 

9) Wykonawca pokryje koszt wykonanych badań w przypadku, gdy jakość paliwa nie będzie 

odpowiadała stosownym normom, określonym przepisami prawa oraz Umową.  

W innych sytuacjach koszt badań pokrywa Zamawiający. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.  

W celu naprawienia ewentualnych szkód lub wymiany zakwestionowanej ilości paliwa Wykonawca, 

po pisemnym zawiadomieniu go przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, 

przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. 

6. Wykonawca ma 14 dni na uznanie lub odmowę uznania złożonego przez Zamawiającego żądania, 

informując o tym pisemnie Zamawiającego. 

7. W razie stwierdzenia, że paliwo nie spełnia norm jakościowych Wykonawca zobowiązany jest  

do wymiany zakwestionowanej ilości paliwa oraz do pokrycia szkód spowodowanych złą jakością 

zakupionego paliwa, w terminie nie później niż 14 dni od dnia uznania złożonego przez 

Zamawiającego zawiadomienia. 

8. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w przypadku, o którym mowa  

w ust. 5, Strony Umowy, dla obiektywnego rozstrzygnięcia sporu, mogą powołać niezależnego 

rzeczoznawcę. Koszty związane z udziałem rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. 

9. Zakończenie postępowania reklamacyjnego nie wyłącza dochodzenia praw przez Zamawiającego  

na drodze postępowania sądowego. 

 

§ 10. 

Zmiana adresu i skuteczność powiadomień 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają,  

że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące: 

1) Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa; 

2) Wykonawca: …………………………….. 

2. Korespondencja będzie traktowana za doręczoną prawidłowo w przypadku, gdy druga Strona 

Umowy nie poinformowała o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przesłana 

przez Stronę zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości doręczenia 

przesyłki „adresat przeprowadził się”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”. 

3. Jeżeli Strona odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w dniu złożenia 

oświadczenia o odmowie jego przyjęcia przez Stronę.  

4. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach 

swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego  

lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki 

Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

 

 

§ 11. 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi wszystkich 

informacji i wiadomości, powziętych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również  

do pozostawiania w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania 

Umowy mógłby się zetknąć.  
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2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych 

publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy  

są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego zlecenie o obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 i 2.  

 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nieważność 

jakiejkolwiek części Umowy, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej części.  

2. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi 

postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy. 

3. Każda ze Stron Umowy oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć 

polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe to poddają je pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego przez osoby trzecie (w tym osoby 

skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy) jakichkolwiek roszczeń z tytułu szkody 

poniesionej w związku z realizacją Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawione 

na piśmie zobowiązuje się, niezależnie od działań podjętych w tym zakresie przez Zamawiającego, 

do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce 

Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego  

do wszelkich postępowań (w szczególności przed sądami lub właściwymi organami) toczących  

się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie 

koszty, jakie poniesie on lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku  

z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym, chyba, że podstawą zgłoszonych w stosunku 

do Zamawiającego roszczeń będzie zdarzenie, wywołane wyłącznie przez Zamawiającego z winy 

umyślnej. 

6. Strony zobowiązują się używać języka polskiego we wszelkiej komunikacji Stron, związanej  

z Umową. 

7. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być  

w okresie realizacji oraz po zakończeniu Umowy przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Jeśli którakolwiek ze Stron Umowy przejdzie w części lub całości na własność lub pod kontrolę osób 

trzecich, Umowa jest wiążąca, odpowiednio dla prawnych następców Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

9. Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, 

w szczególności, że z dniem obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, z późn. zm.), dalej 

„RODO”, to jest z dniem 25 maja 2018 r. wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa i wolności osób, 
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których dane dotyczą, w tym wykonują obowiązki informacyjne. W celu wykonania tych 

obowiązków Zamawiającego, Wykonawca przekaże swoim pracownikom i współpracownikom 

informacje, określone w załączniku nr 6 do Umowy. 

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych wykonujących Umowę  

ze strony Wykonawcy, Zamawiający będzie to czynił wyłącznie w zakresie i w celu określonym 

w  Umowie. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych. Dostęp do danych osobowych osób Wykonawcy wykonujących prace objęte Umową 

będą mieli wyłącznie upoważnieni w ramach zakresu obowiązków i zadań pracownicy  

lub funkcjonariusze (strażacy) lub pozostałe osoby zatrudnione przez Zamawiającego. 

11. Integralną część Umowy stanowią:  

1) Załącznik nr 1 – Informacja z KRS (wydruk)/pełnomocnictwo/wydruk z CEiDG Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy ( kopia); 

3) Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia; 

4) Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru; 

5) Załącznik nr 5 – Wykaz stacji benzynowych; 

6) Załącznik nr 6 – Informacje; 

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 


