Zapytanie cenowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży paliw do pojazdów, urządzeń i sprzętu budowlanego, dla ZUK w Alwerni.

Kraków, dnia 9 grudnia 2020r.
ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający
1.1 Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o., z siedzibą ul. H. Sienkiewicza
48, 32-566 Alwernia
1.2 Tel.12 283 12 78
1.3 e-mail: zukal@alwernia.pl
2. Przedmiot zamówienia
2.1 Sprzedaż paliw – sukcesywna i bezgotówkowa sprzedaż paliw do pojazdów,
urządzeń i sprzętu budowlanego Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, tj. od
dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.2.1 Sprzedaż obejmuje ilości szacunkowe paliw, tj.: oleju napędowego ON – 25
000 litrów i benzyny bezołowiowej Pb95 – 2000 litrów, w okresie 12 miesięcy
realizacji zamówienia.
2.2.2 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
2.2.2.1 możliwości tankowania na terenie Gminy Alwernia w odległości nie
większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, czyli ul. H. Sienkiewicza 48 w
Alwerni, odległość będzie mierzona na podstawie mapy internetowej:
https://www.google.pl/maps/-najkrótsza trasa dojazdu, aspekt ten jest dodatkowo
punktowany w kryteriach oceny i porównania ofert,
2.2.2.2 możliwości tankowania w dni powszednie w godzinach co najmniej 7:00 –
18:00, natomiast w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach co
najmniej 10:00 – 14:00,
2.2.2.3 możliwości tankowania do kanistrów tylko dla potrzeb urządzeń i sprzętu
budowlanego będącego na wykazie Zamawiającego,
2.2.2.4 możliwości tankowania przy braku zasilania z sieci energetycznej, tj.
posiadanie możliwości własnego zasilania,
2.2.2.5 sprzedaży bezgotówkowej, za pomocą wpisu przez pracownika stacji do karty drogowej lub raportu pracy sprzętu – potwierdzonego własnoręcznym
podpisem i pieczątką fakt tankowania oraz ilość i rodzaj paliwa, a na koniec
każdego miesiąca wystawiona zostanie faktura zbiorcza na podstawie listy
tankowań zawierająca datę tankowania, nazwę sprzętu lub nr rejestracyjny pojazdu
oraz podpis kierowcy dokonującego tankowania,
2.2.2.6 w przypadku niewyczerpania wartości zamówienia na danej pozycji
Zamawiający informuje o możliwości wykorzystania jej w innej pozycji według
uznania do wartości umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość
niewykorzystania całego zakresu lub wartości umowy,
2.2.2.7 realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, w zależności od
aktualnych potrzeb Zamawiającego;
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2.2.2.8 Wykonawca musi zapewnić dostawę paliw silnikowych objętych
przedmiotem zamówienia zgodnych z obowiązującymi normami.
2.2.3 Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za całość zamówienia,
wyliczoną na podstawie formularza cenowego według wzoru kalkulacji ceny
zawartego we wzorze formularza oferty.
Cenę oferty Co należy obliczyć na formularzu cenowym przedstawionym w
kalkulacji zawartej we wzorze formularza oferty wg wzoru:
Co = LONmax x [(CONśr – OpONśr )] +L95max x [(C95śr – Op95)] ,
gdzie:
Co – oznacza cenę w rozumieniu art. 3.1. pkt 1 ustawy z dnia 05.07.2001 r. o cenach
(tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2013r., poz. 385 z późn. zm.), tj. cenę zawierającą
podatek,
LONmax – oznacza maksymalną planowaną do zakupienia przez zamawiającego
ilość oleju napędowego, równą 25 000 litrów
CONśr – oznacza średnią dziennych cen sprzedaży oleju napędowego na stacji
oferowanej „na
stałe” przez Wykonawcę do tankowania tego paliwa, za okres
27.11.2020 – 08.12.2020r. (12 dni),
OpONśr – oznacza stały w okresie umownym (wyrażony procentowo z
zaokrągleniem do jedności), oferowany przez dostawcę rabat (opust) od
każdego litra, zakupionego po dziennej cenie sprzedaży, oleju napędowego,
L95max – oznacza maksymalną planowaną do zakupienia przez zamawiającego
ilość benzyny bezołowiowej 95, równą 2 000 litrów,
C95śr – oznacza średnią dziennych cen sprzedaży benzyny bezołowiowej 95 na
stacji oferowanej „na stałe” przez Wykonawcę do tankowania tego paliwa, za okres
18-29.11.2018 r. (12 dni),
Op95 – oznacza stały w okresie umownym (wyrażony procentowo z
zaokrągleniem do jedności), oferowany przez dostawcę rabat (opust) od
każdego litra, zakupionej po dziennej cenie sprzedaży, benzyny bezołowiowej 95.
3. Termin i miejsce złożenia ofert: do dnia 14.12.2020r. do godz. 10:00,
osobiście lub pocztą bądź kurierem w sekretariacie Zamawiającego, ul. H.
Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia, a za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: zukal@alwernia.pl
4. Termin i miejsce otwarcia ofert: dnia 14.12.2020r. do godz. 10:05, w
sekretariacie Zamawiającego, ul. H. Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia.
5. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać co najmniej
na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, osobiście lub pocztą bądź
kurierem w sekretariacie Zamawiającego, ul. H. Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia, a
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zukal@alwernia.pl
5.1 Osoba do kontaktu z Wykonawcami – kier. działu. usług bud. i transportu
Jarosław Głogowski, tel. 12 283 12 78.
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6. Ofertę należy złożyć w wymaganym czasie i terminie, w formie pisemnej lub
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odpowiednio do treści
wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia
bez podawania uzasadnienia.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną dla należytego
wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie oraz dysponował osobami z
zdolnymi do realizacji zamówienia z odpowiednimi kwalifikacjami i
doświadczeniem.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy
oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień,
prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, zaoferowanej
ceny itp. oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia, osób przewidzianych
do realizacji zamówienia, etc.
11. Oferta najkorzystniejsza, tj. oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny
i przyjętych kryteriów oceny i porównania ofert, spełniająca wymagania opisane w
zapytaniu i jego załącznikach, zostanie wybrana do realizacji zamówienia, zgodnie
z poniższym opisem.
11.1
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert
złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert
nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej.
11.2
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
11.2.1 Cena brutto za całość zamówienia
– 60%,
11.2.2 Lokalizacja stacji paliw
– 40%.
11.3
Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego
wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego
kryterium wynosi 60.
11.4
Punkty przyznawane za kryterium „lokalizacja stacji paliw” będą liczone wg
następującego wzoru:
L = (Lnaj : Lo) x 40
gdzie:
L – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Lnaj – najkrótsza odległość spośród ważnych ofert,
Lo – odległość podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie tego
kryterium wynosi 40.
11.5
Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty.
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11.5.1 Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
11.5.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
11.5.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów,
uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje
wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z
najniższą ceną.
12. Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi do dnia 31.12.2020r., a w
przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym dopuszcza się możliwość
wydłużenia terminu realizacji o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego
terminu zawarcia umowy, albo stosownego skrócenia jej realizacji.
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Uprzejmie prosimy o czytelne uzupełnienie danych:

Załącznik nr 1 do Zapytania

…………………………………………………………………………..
Nazwa, imię i nazwisko
…………………………………………………………………………..
Adres
…………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………..
Adres e-mail
…………………………………………………………………………..
REGON/NIP
OFERTA
do Zamawiającego:
Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia
Nawiązując do zapytania cenowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie
sprzedaży paliw, dla ZUK w Alwerni, oferujemy wykonanie całości zamówienia
za:
kwotę

łączną

brutto

……………………….…….

zł,

(słownie:

………………………………………………………...………………………….………………………….…….
złotych), w której uwzględniono należny podatek od towarów i usług VAT w stawce
23%, zgodnie z poniższą kalkulacją cenową:
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CENY PALIWA W STACJI PALIW WYKONAWCY
WYLICZENIE ŚREDNICH DZIENNYCH CEN SPRZEDAŻY PALIW
Lp.
Cena brutto 1 dm3 paliwa
benzyna
obowiązująca w
olej napędowy
bezołowiowa
oferowanej „na stałe”
95
stacji paliw w dniu:
1.
27.11.2020r.
2.
28.11.2020r.
3.
29.11.2020r.
4.
30.11.2020r.
5.
01.12.2020r.
6.
02.12.2020r.
7.
03.12.2020r.
8.
04.12.2020r.
9.
05.12.2020r.
10.
06.12.2020r.
11.
07.12.2020r.
12.
08.12.2020r.
Średnie dziennych cen sprzedaży
paliw z okresu jw. (suma poz. od 1
CONśr= ..........
C95śr= .........
do 12 odpowiednio dla kol. 3, 4, 5)
3
[zł/dm ]
[zł/dm3]
w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku w górę
WYLICZENIE ŁĄCZNEJ CENY OFERTOWEJ BRUTTO Co
Lp.
Nazwa
LONmax
CONśr
OpONśr
(CONśr –
CoON
3
3
składnika
[dm ] [zł/dm ]
[%]
OpONśr)
[zł]
3
ceny oferty
[zł/dm ]
(kol.3x6)
(kol.4 – 5)
1
2
3
4
5
6
7
Cena
1.
ofertowa
oleju
25 000
napędowego
ON Co ON
Lp.
Nazwa
L95max
C95śr
Op95śr
(C95śr –
C095
3
3
składnika
[dm ] [zł/dm ]
[%]
Op95śr)
[zł]
3
ceny oferty
[zł/dm ]
(kol.3x6)
(kol.4 – 5)
1
2
3
4
5
6
7
Cena
2.
ofertowa
2 000
benzyny
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bezołowiowej
Pb95 Co 95
Łączna cena ofertowa brutto C0 [suma poz. 1., 2., 3. z kol.
7]

Słownie: ...................................................................................................................
..................................................................................................................................
Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej 1 stacją paliwową na terenie miasta
Alwerni, na której można dokonać zakupu paliw objętych przedmiotem
zamówienia, która znajduje się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby
Zamawiającego, czyli ul. H. Sienkiewicza 48 w Alwerni, odległość mierzona na
podstawie mapy internetowej: https://www.google.pl/maps/-najkrótsza trasa
dojazdu, zlokalizowaną przy
ul. ………………………………………. Nr …………… w Alwerni (ewentualnie nazwa
stacji ………………………………………………………………………….……………….).*
Ponadto:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, w
szczególności z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i uznajemy się za
związanych określonymi w nim warunkami i zasadami postępowania oraz
zawartym w nim wzorem umowy.
2. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: sami*/ przy pomocy
podwykonawców* (określić zakres zamówienia planowanego do wykonania przez
podwykonawcę…………………………………………………………………………………………………………)
.
3. Ponadto oświadczamy, iż:
3.1 Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności określonej w
przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień,
3.2 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a
także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.3 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
3.4 W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy
szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub nienależyte jego wykonanie, bądź
też wyrządzona przez nas szkoda została dobrowolnie przez nas naprawiona do
dnia wszczęcia niniejszego postępowania,
3.5 Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne.
4. Ponadto oświadczamy, że w stosunku do nas:
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4.1 Nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,
4.2 Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary.
5. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych
osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781
z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji
postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy/wypełnimy obowiązki
informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych
przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy/pozyskamy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług (VAT) *.
7. Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktur/y:
a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o., z siedzibą
ul. H. Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia – sekretariat*,
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: ………………………………….. *,
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
załącznikami pod warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania:
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Nazwa skrzynki – ………………………….; Skrócona nazwa skrzynki – ………………..; Numer
PEPPOL – ……………………………………………..
* - niepotrzebne skreślić
8. Oświadczamy, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze konta:
…………………………………………………………………………………………………………….………………*
* - należy odpowiednio wypełnić
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9.

Oświadczamy, iż koordynatorem i osobą upoważnioną do kontaktów ze strony

Wykonawcy w zakresie realizacji umowy będzie: ………………………………………..……….,
tel. …………………………………………….., adres email: ……………………………………………………
Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Zapytania
Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych przez system
monitoringu wizyjnego jest Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. z
siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia. Kontakt do administratora
tel.:+48 (12) 283-12 -78 lub mail: zukal@alwernia.pl
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest
możliwy poprzez e-mail: iod@zuk-alwernia.pl lub pocztą tradycyjną na adres
siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym wniosku są przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane
osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez
Administratora z obowiązków wynikających z prawa (przepisy wynikające z RODO)
oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes,
którym jest w tym zakresie posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje
uprawnienia wynikające z RODO. Celem przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest zweryfikowania Pani/Pana jako właściwej osoby, wobec której
Administrator ma zrealizować żądanie, czy udzielić stosownych informacji o
przetwarzaniu danych osobowych według przesłanego wniosku.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty (m.
in. firmy świadczące usługi informatyczne i teleinformatyczne, firmy
dostarczające oprogramowania w zakresie księgowym, firmy doradcze czy
audytowe), którym Administrator udostępnił je w ramach współpracy z nimi na
mocy umowy powierzenia przetwarzania danych według art. 28 Rozporządzenia.
Odbiorcami danych osobowych są również członkowie rady nadzorczej
mający uprawnienia kontrolne wrozumieniuart.4 pkt9Rozporządzenia (RODO).
Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione innym instytucjom czy
organom działającym na nadrzędnych przepisach prawa, jeśli wykażą prawny
interes w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych (tj. np. policja, sąd).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani
przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe
zostały zebrane.
6. Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany w tym profilowane.
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7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji praw osób,
których dane dotyczą i dalej będą przechowywane do osiągnięcia celu
przetwarzania (zabezpieczenia się Administratora przez ewentualnymi roszczeniami
ze strony Pani/Pana) jednak nie dłużej niż przez 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym ustał cel przetwarzania w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.
8. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania
swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także
prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych oraz prawo do powiadomienia każdego odbiorcę o
sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co
wynika z obowiązku administratora, a także prawo do wycofania zgody w
przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie
odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Niektóre z tych praw mogą podlegać
ograniczeniom wynikających z innych przepisów prawa lub uzasadnionego interesu
Administratora.
9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw mogą Państwo sporządzić własny
wniosek lub skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na
stroniehttps://zuk-alwernia.pl/w zakładce RODO/Wnioski do praw osób, które
po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@zuk-alwernia.pl
lub dostarczyć osobiście, czy przesłać listownie na adres siedziby administratora
podany powyżej w punkcie 1.
10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Was dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
11. Dane osobowe Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu, jak również
Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach
ich nie podania: Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w
celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi w ramach realizacji praw, z
których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie
skutkowało brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.
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Załącznik nr 3 do Zapytania
WZÓR UMOWY
zawarta w Alwerni dnia ………………….. 2020 roku pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o., z siedzibą ul. H.
Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia, reprezentowaną przez ………………. –
Prezesa Zarządu, zarejestrowaną w KRS pod nr ……………….., posiadającą Regon
………….. i NIP …………….., zwaną w dalszej treści Zamawiającym,
a
(w przypadku spółek prawa handlowego)
......................................................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .........
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...............................,
kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej),
opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:
......................................... i NIP: .............................................., reprezentowanym przez:
........................................................................................................................................................................
.
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności
Gospodarczej
prowadzonej
przez
Ministra
Gospodarki,
zamieszkałym ………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem
osobistym (seria i numer)............................................................., posiadającym REGON:
.............................................. i NIP: ......................................................,
(w przypadku spółki cywilnej )
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
………………………… zamieszkałym ……………………………………………., legitymującym się
dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………… zamieszkałym …………….……………….……………… legitymującym się
dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod
nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON ……………………………… i NIP
……………………………………………………., działającymi solidarnie jako wspólnicy spółki
cywilnej …………………………………………………………, NIP: ……………………………….., REGON:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…
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(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na
przykład w ramach konsorcjum)
1. ……………….............................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ..................
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...............................,
kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej),
opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:……………………………...
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem
osobistym (seria i numer) .................................................., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, posiadającym REGON: ....................................... i NIP: ........................................,
działającymi
solidarnie,
reprezentowanymi
przez
pełnomocnika
do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr ……. z dnia:
………………………………………………………………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego
przez:
1) ……………………………………………….
2) ……………………………………………….
zwanym w dalszej treści Wykonawcą.
Z uwagi na wartość umowy nieprzekraczającą 30.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8)
ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz.
1843, z późn. zm., dalej w skrócie Pzp), nie stosuje się przepisów tej ustawy. W
wyniku przeprowadzenia zapytania cenowego, Strony zawierają umowę następującej
treści.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie
materiałów otrzymanych od Zamawiającego w ramach zapytania cenowego oraz
pozostałych dokumentów udostępnionych Wykonawcy w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i wynikiem przeprowadzonego postępowania
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiązuje się do sprzedaży
paliw, tj. sukcesywnej i bezgotówkowej sprzedaży paliw do pojazdów,
urządzeń i sprzętu budowlanego, zwanych dalej przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy oraz jej zakres i sposób, jak i forma realizacji, został
szczegółowo określony w dokumentacji postępowania, w szczególności zapytaniu
cenowym wraz z załącznikami i ofercie Wykonawcy, stanowiących załącznik nr 1 do
umowy, a będących w posiadaniu Zamawiającego.
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3. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz z ofertą Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, iż:
a) z należytą starannością zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które
uwzględnił w swojej ofercie;
b) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne
okoliczności niezbędne do zrealizowania umowy;
c) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
przedstawioną przez niego ofertą, sporządzoną na podstawie zapytania cenowego
i jej załączników.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy bez wad, w
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i Polskimi Normami, z zachowaniem należytej staranności wymaganej
w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących sprzedaż
paliw, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.
7. Przez wady przedmiotu umowy należy rozumieć w szczególności
nieprawidłowości lub braki przedmiotu umowy będące rezultatem naruszenia lub
nieuwzględnienia
przez
Wykonawcę
zapisów
zapytania,
wytycznych
Zamawiającego zgłaszanych w trakcie realizacji umowy oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i
dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako
staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej
umowy.
11. Sprzedaż paliw odbywać się będzie w godzinach pracy stacji paliw
zlokalizowanej ……………………………………………… przy ul. …………………………….. nr ……..
12. Wykonawca zapewnia, że paliwa są wolne od wad, dobrej jakości. Paliwa
odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 660). Parametry paliw nie ujęte w
rozporządzeniu są zgodne z Polskimi Normami.
13. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca
niezwłocznie zobowiązany jest do okazania świadectwa jakości paliwa
potwierdzającego, że jakość paliwa jest zgodna z Polską Normą.
14. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę siłami własnymi albo
z uwzględnieniem podwykonawców, przy czym zlecenie wykonania części
przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy
względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części.
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15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców w takim samym stopniu, jak za działania, uchybienia i
zaniedbania własne.
16. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę
ubezpieczeniową.
17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
§2
Termin realizacji
Strony ustalają terminy wykonania sukcesywnie od dnia 01.01.2021r. do dnia
31.12.2021r.
§3
Wynagrodzenie
1. Strony uzgadniają następujące zasady ustalania ceny paliw podlegających
rozliczaniu:
a) ceny paliwa ustala się zgodnie z obowiązującą ceną na Stacji Paliw Wykonawcy
w dniu tankowania i zakupu, ze stałym w okresie trwania umowy rabatem w
wysokości …….. % od każdego litra paliwa.
2. Szacunkowa wartość umowy wynosi kwotę maksymalną w wysokości
…………………………………….………,00
zł
brutto
(słownie:
…………………………………………………….……………………………………………. złotych 00/100
brutto). W przypadku niezrealizowania umowy na wskazanym w zdaniu pierwszym
poziomie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne nie częściej niż raz w
miesiącu za okres rozliczeniowy od 1-ego do ostatniego dnia miesiąca, w terminie
do 14 dni liczonych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z
załącznikami.
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury z wykazem ilości
wydanych paliw na poszczególne karty drogowe lub raport pracy sprzętu.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
6. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług (VAT).
7. Wykonawca zgodnie z treścią złożonej oferty oświadcza, że doręczy fakturę/y:
a) w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o., z siedzibą
ul. H. Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia – sekretariat*,
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: ………………………………….. *,
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
załącznikami pod warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania:
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https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Nazwa skrzynki – ………………………….; Skrócona nazwa skrzynki – ………………..; Numer
PEPPOL – ……………………………………………..
* - niepotrzebne skreślić.
8. W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści
oświadczeń złożonych w ofercie lub niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się
do powiadomienia pisemnie do siedziby biura Zamawiającego lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela Zmawiającego, o którym
mowa w § 4 ust. 1, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed
doręczeniem faktury.
9. Dla uznania faktury za prawidłowo wystawioną dokument faktury powinien
zawierać, obok elementów prawem wymaganych, również wskazane w niniejszej
umowie.
10. W przypadku, jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie
będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca
zostanie wezwany do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygującego w
zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za datę
otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu korygującego, o
którym mowa w zdaniu poprzednim. Za datę zapłaty faktur uznaje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Wykonawca oświadcza, iż zapłata wynagrodzenia powinna być dokonana na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
o
numerze
konta
……………………………………………………………………., którego posiadaczem jest Wykonawca
jako strona transakcji. W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca
zobowiązuje się do powiadomienia pisemnie o tym fakcie wraz ze wskazaniem
nowego numeru rachunku bankowego na adres biura Zamawiającego lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiającego, o którym
mowa w § 4 ust. 1, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zmiany numeru
rachunku bankowego. Wykonawca potwierdza, iż może przyjąć na rachunek
bankowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zapłatę wynagrodzenia w oparciu o
mechanizm podzielonej płatności MPP (ang. split payment). Zapłata
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub jego części będzie
uiszczana wyłącznie w oparciu o mechanizm podzielonej płatności MPP. W
przypadku konieczności korygowania wystawionej faktury Wykonawca jest
zobowiązany do rozliczenia faktury korygującej metodą tradycyjną.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w
zakresie wypełnienia przez Zamawiającego warunków umownych, za wyjątkiem
ewentualnej cesji wierzytelności na rzecz banku lub instytucji finansowej, w których
Wykonawca zaciągnie kredyt lub w których Wykonawca będzie finansował
wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym
przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.
13. O ile dotyczyć to będzie Wykonawcy, Wykonawca wraz z fakturą dostarczy
Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (w szczególności oświadczenie
podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności wynagrodzenia
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na rzecz podwykonawcy(ów), że jeżeli Wykonawca korzystał z podwykonawców
przy realizacji umowy to dokonał na rzecz podwykonawców zapłaty
wynagrodzenia odpowiadającego czynnościom i pracom objętym bezpośrednio
fakturą Wykonawcy przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty. Jeżeli Wykonawca
nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas
przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców z tytułu
wynagrodzenia objętego bezpośrednio wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym
określeniem przyczyn zwłoki w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności
powinna obejmować termin wymagalności każdej wierzytelności, dokładne
wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej wierzytelności zawierające co
najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy i datę umowy o podwykonawstwo z
podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury,
protokół odbioru.
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej):
14. W przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którym zamówienie zostało
udzielone wspólnie (na przykład w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej), z chwilą
uregulowania należności przez Zamawiającego względem ich pełnomocnika (Lidera
Konsorcjum), wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu robót
budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez wykonawców, którym
zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali
wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli
względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.
§4
Osoby nadzorujące
1. Zamawiający ustanawia jako osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy:
……………………………….., tel. ……………………, email: …………………………
2. Wykonawca ustanawia jako osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy:
……………………………….., tel. ………………..…., email: ……………….……….
3. Zmiany osób koordynujących, to jest osób odpowiedzialnych za realizację
umowy ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy nie stanowią zmiany umowy
wymagającej dla swej ważności aneksu. W takim wypadku strony umowy
zobowiązują się do niezwłocznego, to jest w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust.
1 i 2 powyżej powiadomienia drugiej strony o tych zmianach.
§5
Kary umowne
1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za
niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy wskutek
okoliczności od Zamawiającego niezależnych – w wysokości 10% wartości
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,
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b) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę – w
wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
3 ust. 2 umowy, przy czym pod pojęciem nieprawidłowego wykonania umowy
strony rozumieją realizację umowy w sposób, który pozostaje w sprzeczności z
zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź z zapisami zapytania cenowego,
c) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2%
wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2
umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów ustalonych przez Strony lub
wyznaczonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,
d) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu – w wysokości 0,2% wartości
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
każdy dzień zwłoki, licząc od terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych
przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,
e) stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania usług lub innych
czynności, a w szczególności dotyczących niedochowania warunków, parametrów,
funkcjonalności itp. wynikających z treści dokumentacji postępowania i oferty
Wykonawcy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,
f) braku możliwości nabycia w danym dniu paliw stanowiących przedmiot umowy
z powodu ich braku lub zamknięcia stacji – w wysokości 1.000,00 zł za każdy
przypadek.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z
należnej do zapłaty faktury.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z wyłącznej winy Zamawiającego – w
wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
3 ust. 2 umowy.
5. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów
określonych w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć
50% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2
umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z
należności za wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia
określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
§6
Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa,
strony mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach
określonych w niniejszym paragrafie.
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach
określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli
Zamawiający:
1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową bądź nie realizuje
umowy w sposób prawidłowy,
2) pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już
wykonane.
4. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza
w sposób podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje
w terminie do 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę
odstąpienia. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności
następujące przypadki:
1) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia
naruszenia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowiązania,
2) Wykonawca wykonuje usługi w sposób nienależyty i niezgodny
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3
dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę przedmiotowego wezwania,
3) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje sprzedaż
na okres dłuższy niż 3 dni,
4) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub podęta przez Wykonawcę
uchwała o likwidacji,
5) u Wykonawcy wystąpią duże trudności finansowe, w szczególności wystąpią
zajęcia komornicze lub inne zajęcia uprawnionych organów o łącznej wartości
przekraczającej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy).
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony, zachowują prawo naliczania i
egzekucji kar umownych.
§7
Zmiany w umowie
1. Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających posiłkowo z art. 144
ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji, w tym między innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej
poszczególnych zakresów i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz
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uzasadnionych przypadkach, jeżeli wystąpią okoliczności opisane między innymi w
niniejszym paragrafie, tj. w szczególności następujące przesłanki:
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do
niniejszego zamówienia;
c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie
publicznym;
d) w przypadku wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego
przez Wykonawcę rodzaju paliwa. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić
zgodę na zamianę ww. przedmiotu świadczenia na inny, o lepszych bądź takich
samych cechach, parametrach i funkcjonalności, pod warunkiem otrzymania
oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji
propozycji zmiany;
e) w przypadku wystąpienia siły wyższej,
f) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy (w takim przypadku strony mogą przesunąć termin
zakończenia wykonania umowy lub zmienić takie elementy umowy, na które
powyższe okoliczności mają wpływ),
g) w przypadku wystąpienia obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego
zadania.
2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w następujących
przypadkach:
a) zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie których dokonano wyboru
Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu posiłkowo art. 144 ust. 1e ustawy
Pzp,
b) zmian postanowień umowy związanych ze:
1) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych),
2) zmianą numerów rachunków bankowych Wykonawcy wskazanych w niniejszej
umowie,
3) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej
umowy,
4) zmianą w KRS lub we wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia,
dotyczących Wykonawcy,
c) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do
prawidłowej realizacji zamówienia związanych z:
ca) w przypadku zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i
niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub
wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy
jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych
elementów przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne
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jednostronne ograniczenie zakresu zamówienia nie przekroczy 10% wartości brutto
umowy (wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy),
cb) w przypadku zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i
niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących zwiększenie realizacji
określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym podwyższeniu
wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych elementów przedmiotu
zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne zwiększenie zakresu zamówienia
nie przekroczy 10% wartości brutto umowy (wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy),
d) ograniczeń zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności
wynagrodzenia umownego,
e) zmian terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności
leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
f) zmian terminu wykonania zamówienia, zmian postanowień umowy wskutek
zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.
3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy są
uprawnieniem Zamawiającego nie stanowią zaś obowiązku ich wprowadzenia, przy
czym uprawnienie Zamawiającego może być złożone Wykonawcy w formie
jednostronnego oświadczenia.
4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.
Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie
pisemnej lub e-mail.
5. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpi
konieczność wprowadzenia zmian innych niż określone w ustępach powyżej, które
są niezbędne do wprowadzenia, aby było możliwe zakończenie opracowania, a nie
dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą
zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym
również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu
umowy.
§8
Postanowienia końcowe
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku zaistnienia sporu między stronami niniejszej umowy będzie on
rozpoznawany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Ewentualna nieważność lub błąd jednego lub kilku postanowień niniejszej
umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony
zastępują nieważne lub błędne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i
innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego
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Zapytanie cenowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży paliw do pojazdów, urządzeń i sprzętu budowlanego, dla ZUK w Alwerni.

pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem
zapisów dotyczących możliwości zmiany niniejszej umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1) załącznik nr 1 – dokumentacja postępowania wraz z ofertą Wykonawcy, będąca
w posiadaniu Zamawiającego,
2) załącznik nr 2 – wykaz pojazdów urządzeń i sprzętu budowlanego
uprawnionych do tankowania – wykaz będzie podlegał bieżącej aktualizacji
dokonywanej przez Zamawiającego, a doręczanej Wykonawcy na adres e-mail
osoby wskazanej do kontaktów w umowie po wystąpieniu przesłanek do jego
aktualizacji, co nie stanowi zmiany umowy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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