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UMOWA NR […] 
(zwana dalej „Umową”) 

zawarta w [… ]w dniu […] […] 20[…] roku pomiędzy: 

Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Pobiedziskach przy ulicy Poznańskiej 58 (62-010 Pobiedziska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział 
IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000440307, legitymującą się 
następującym numerem NIP 7773228861 oraz numerem REGON 302285701, posiadającą kapitał 
zakładowy w wysokości 10.267.000,00. złotych,  

reprezentowaną przez Pana Szymona Stachowiaka - Prezesa Zarządu,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a: 

……………………………………………………………………………………………………………………..…….………….……………………

…...………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 

zwanych łącznie „Stronami”, z osobna zaś „Stroną”, 

o następującej treści: 

 

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą paliwa - 

oleju napędowego zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1. Paliwie - należy przez to rozumieć olej napędowy spełniający wymagania jakościowe określone 

w załączniku nr 3 do  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 października 2015 

roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680). 

2. Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 90 z późn. zm.), 

3. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego na „Hurtową dostawę paliwa 

płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu 

Komunalnego w Pobiedziskach Sp.  z o.o.” 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę do Zamawiającego oleju 

napędowego w szacunkowej ilości 150.000 litrów, w cenie jednostkowej za 1000 litrów w temp. 

referencyjnej 15°C w kwocie (na dzień podpisania umowy) w wysokości […] złotych netto 
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(słownie: […] złotych […]/100) z zastrzeżeniem, że wskazana cena jednostkowa może ulec 

zmianie na zasadach określonych w § 8 Umowy. 

2. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostarczane paliwa, o których mowa w ust. 1, 

do kwoty [...] zł brutto (słownie: […] złotych […]/100). Kwota powyższa stanowi wartość umowy 

brutto i jest maksymalnym zobowiązaniem Zamawiającego względem Wykonawcy. 

3. Okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 

31 grudnia 2021 roku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu paliwo o jakości zgodnej 

z obowiązującymi na dzień dokonania dostawy normami (PN-EN 590) i wymaganiami 

jakościowymi określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 pkt 1 Umowy lub innych 

obowiązujących przepisach. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych 

związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami paliwa na rzecz Zamawiającego, 

w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług. W przypadku naruszenia 

przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim i doręczenia 

Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej o odpowiedzialności 

podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy w związku z dokonanymi 

na rzecz Zamawiającego, na podstawie obowiązującej umowy, dostawami paliwa, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających 

z takiej decyzji organu podatkowego. 

6. Zamawiający oświadcza, że nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi. Zamawiane paliwo 

wykorzystywane będzie tylko do celów własnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do rejestracji w bazie SENT każdej dostawy paliwa dokonanej 

w ramach niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Strony zgodnie postanawiają, że miejscem dostawy traktowanym przez strony jako miejsce 

spełnienia świadczenia będzie zbiornik zlokalizowany na terenie Zakładu Komunalnego 

w Pobiedziskach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (teren byłej oczyszczalni ścieków, 

NADROŻNO 1) w Pobiedziskach. Paliwo będzie dostarczane w dni robocze w godzinach od 7:00 – 

14:00. Zamówienie złożone po godz. 15:00 traktuje się jako zamówienie złożone dnia 

następnego. Strony zastrzegają ponadto, że: 

1) Zamówienia złożone w czwartek realizowane będzie najpóźniej w najbliższy poniedziałek 

do godz. 14:00. 

2) Zamówienia złożone w piątek realizowane będzie najpóźniej w najbliższy poniedziałek 

do godz. 14:00. 

2. Zamawiający szacuje, iż ilość dostaw w trakcie realizacji umowy wyniesie średnio 1 raz w tygodniu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić otrzymanie zamówienia (e-mail 

zwrotny). W nawiązaniu do powyższego ustala się, iż problemy techniczne związane z 

dostarczeniem wiadomości zwrotnej o przyjęciu zamówienia lub brak takiej wiadomości nie 

zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania dostawy w terminie max do 48 godzin od daty 

złożenia zamówienia. 
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4. Dopuszcza się złożenie zamówienia drogą telefoniczną na numer telefonu Wykonawcy wskazany 

w ofercie lub w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Strony uzgadniają, że: 

1) rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbędzie się na podstawie zainstalowanego 

na cysternie Wykonawcy licznika/przepływomierza z aktualnie potwierdzoną legalizacją 

wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego 

paliwa oraz ilość paliwa w temperaturze referencyjnej + 15°C,  

2) do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokument wydawczy, sporządzony na podstawie 

pomiarów paliwa wydanego przez Wykonawcę wg zasad określonych w pkt 1 powyżej 

i zawierający dane o jego temperaturze, gęstości i objętości mierzonej w litrach oraz 

objętości zredukowanej do temperatury referencyjnej + 15°C, 

3) dokument wydawczy wskazujący objętość dostarczonego paliwa zredukowanej 

do temperatury +15°C stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,  

4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów potwierdzających 

legalizację urządzeń pomiarowych na autocysternie dostarczającej daną partię paliwa, 

a Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający 

legalizację licznika/przepływomierza, 

5) ewentualne rozbieżności pomiędzy pomiarami paliwa określonymi na podstawie 

licznika/przepływomierza z cysterny Wykonawcy a ilością paliwa w temperaturze + 15°C 

będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami. 

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności przedstawić dokument potwierdzający ilość 

paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C zgodny z fakturą zawierający przeliczenie na ilość 

paliwa w temperaturze rzeczywistej. 

6. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika oleju napędowego zostanie każdorazowo 

potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez uprawnione osoby i potwierdzony 

wydrukiem z drukarki określającym ilość przekazanego paliwa. Z chwilą wydania rzeczy 

Zamawiającemu, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz 

niebezpieczeństwo ich utraty lub uszkodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć paliwo spełniające wymagane normy jakościowe wraz 

z aktualnym świadectwem jakości. Wykonawca przed dokonaniem zrzutu paliwa 

u Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa jakości paliwa 

8. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje pojazdem specjalnym, przeznaczonym do przewozu paliw płynnych (oleju 

napędowego) posiadającym Świadectwo Dopuszczenia Pojazdów do Przewozu Niektórych 

Towarów Niebezpiecznych spełniającym wymagania określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ; 

2) dysponuje personelem (kierowcą) posiadającym kwalifikacje oraz doświadczenie, w tym 

odpowiednie zaświadczenia, wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

załącznik do SIWZ. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji tego czy sprzęt oraz personel, z którego 

korzysta Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, spełnia wymagania 

wymienione w ust. 8 powyżej. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do przedłożenia na 
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każde żądanie Zamawiającego atestów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających 

spełnienie przez sprzęt oraz personel przedmiotowych wymagań. 

10. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: zatankowanie zbiornika 

Zamawiającego. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 10 

umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody  

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących opisane w § 3 ust. 10 umowy czynności  

w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać poniższych dowodów: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie  

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z wymogami RODO, tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 10 umowy czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej § 5 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 10 Umowy 

czynności. 

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

1. Strony uzgadniają, że zakup i dostawa paliwa odbywać się będzie na podstawie zamówienia 

kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnie za pośrednictwem drogi 

elektronicznej na adres e:mail: […] lub telefonicznie na następujący nr telefonu […]. 

Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawca jest […], e-mail: […], 

tel. […]. 

2. Ilość dostarczanego paliwa w jednym transporcie ustalana będzie każdorazowo przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnej 

z otrzymanym zamówieniem. 

4. Dostawa paliwa, w sposób opisany w § 3 ust. 1 Umowy, powinna nastąpić w terminie 48 godzin 

od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, nie później jednak niż 24 

godziny od momentu załadunku w magazynie 

5. Dostawa i odbiór paliwa nastąpi w dniu wskazanym przez Zamawiającego, wskazanym 

w pisemnym zgłoszeniu zamówienia, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

o którym mowa w ust. 1. 

6. Zamawiający zastrzega, że w trakcie trwania Umowy, może żądać od wykonawcy dostarczenia 

paliwa w terminie 3 godzin od momentu złożenia stosownego zgłoszenia. Możliwość 

skorzystania przez Zamawiającego z trybu awaryjnej dostawy paliwa aktualizuje się 

w następujących przypadkach: 

a. Gdy w wyniku realizacji umowy na odśnieżanie ulic i chodników (AKCJA ZIMA) zamawiający 

nie był w stanie przewidzieć ilości zużytego paliwa i okaże się że na dalsze wykonywanie 

zadanie, paliwa nie ma w zbiorniku. 

 

§ 5 

1. W razie niedostarczenia paliwa w zamówionych ilościach lub w terminie wskazanym w § 4 

Umowy, Wykonawca zobowiązuje do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w wysokości 5% wartości zamówionego paliwa jednak nie więcej niż 20% ogólnej wartości 

przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 3 Umowy.  
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2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości 

brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 3 Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 3 Umowy. 

4. W przypadku nie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 3 ust. 10 Umowy - Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w § 2 ust. 3 Umowy. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie 

naliczenia kar. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne.  

 

§ 6 

1. W przypadku dostawy paliwa nieodpowiedniej jakości, Zamawiający będzie miał prawo żądać 

jego wymiany i pokrycia związanych z tym kosztów oraz naprawy szkód powstałych w wyniku 

takiej dostawy. 

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, co do nieodpowiedniej jakości paliwa, ustala się 

następujący sposób postępowania:  

1) Zamawiający przekaże do analizy próbkę pobraną ze zbiornika pojazdu jak i ze zbiornika 

Zamawiającego, albo 

2) na żądanie Wykonawcy – Zamawiający wykorzysta do analizy próbkę paliwa z autocysterny 

Wykonawcy, pobraną przy każdej dostawie paliwa. Przedstawiciel Wykonawcy, w obecności 

pracownika Zamawiającego, dokona pobrania próbki paliwa. Wykonawca na swój koszt 

dostarczy pojemniki umożliwiające odpowiednie przechowywanie  i zabezpieczenie próbek 

paliwa w magazynie Zamawiającego. 

3. Wyniki analizy próbek paliwa, pobranych w sposób określony w ust. 2 pkt 1 albo pkt 2 powyżej, 

przeprowadzonej przez niezależne akredytowane laboratorium z siedzibą w Poznaniu lub 

na terenie powiatu poznańskiego sporządzone na piśmie z podaniem uzasadnienia dotyczącego 

sporu, będą ostateczne i wiążące dla Stron. Koszty związane z przeprowadzeniem analizy ponosi 

Wykonawca, jeżeli Zamawiający otrzymał produkt nieodpowiedniej jakości. 

 

§ 7 

1. Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi fakturę, która będzie uwzględniać rodzaj produktu, 

jego ilość w litrach zgodnie z postanowieniami § 3 i 4 Umowy oraz cenę, o której mowa 

w § 8 Umowy. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia Faktur bez jego podpisu. 

3. Wykonawca za pobrane paliwo obciąży fakturą Zamawiającego, wysyłając ją na adres 

Zamawiającego. 
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy  w terminie do 30 dni, licząc od dnia wystawienia prawidłowej Faktury. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania numeru rachunku bankowego uwidocznionego 

w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała 

lista podatników). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie znajduje się 

w wykazie o którym mowa powyżej (białej liście podatników), Zamawiający poinformuje urząd 

skarbowy właściwy dla Wykonawcy o  dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy spoza wykazu 

w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia transakcji. 

6. W wypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać z tego tytułu odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dla Zamawiającego przez cały okres umowy 

niezmienionej stopy procentowej upustu od ceny paliwa wraz z uwidocznieniem go na fakturze. 

Cena paliwa za 1.000 l – aktualna na dzień dostawy (hurtowa cena paliwa PKN Orlen, obniżona 

o stały upust). 

 

§ 9 

1. Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wypowiedzenie wymagane jest w formie 

pisemnej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej 

obowiązywania, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji niewykonania 

lub nienależytego wykonywania dostawy przez Wykonawcę, po uprzednim dwukrotnym 

wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do należytej realizacji umowy. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku gdy łączna wartość dostaw wykonanych w tracie trwania 

umowy przekroczy wartość […] euro 1 z uwzględnieniem kursu euro wynikającego z aktualnie 

obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie okoliczności określonych w ust. 2, Wykonawca 

nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych. 

5. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty 

przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami płynnymi albo w nieprzestrzegania przez 

Wykonawcę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

§10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia. 
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1) zmiana terminu dostawy: 

a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie, 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-b 

termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 

wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

a) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości towarów. W powyższym 

przypadku umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości towarów 

określonych w umowie. 

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku 

akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować 

zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku VAT  lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana 

stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów 

towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku 

akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę, 

b) jeżeli zmiana, o których mowa w lit. a powyżej będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie 

wynagrodzenia, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację 

ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą 

podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości 

zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem 

zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej 

zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą 

do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany 

w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest 

wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących 

podstawą do jej wprowadzenia. Wykonawca ma prawo do złożenia Zamawiającemu 

wniosku wraz z kalkulacją w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających podatek VAT. Jeżeli zmiany 

będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia  o różnicę 

która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a powyżej. 

4) zmiany spowodowane zmianami przepisów obowiązującego prawa lub wdrożeniem 

nowego ustawodawstwa mających wpływ na ceny zawarte w niniejszej umowie, sposób 

realizacji dostaw lub obowiązki i prawa stron umowy, o ile nie będzie to niekorzystne dla 

Zamawiającego. 



Załącznik 3 ZP-1/2020 
 
 

 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności 

uprawniających do dokonania tej zmiany. 

 

 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy lub z nią 

związane, nie dające się rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
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