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Załącznik nr 6a do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne dla części II zamówienia  

1) Zakup paliwa na podstawie kart paliwowych dokonywany będzie w miarę potrzeb 

Zamawiającego, który nie ma obowiązku zakupienia całego paliwa wskazanego w specyfikacji 

istotnych warunków. Nie zakupienie całego asortymentu nie będzie stanowiło podstaw do 

roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy. 

2) W przypadku niewłaściwych parametrów jakości zakupionego paliwa, tj. niezgodnego z 

normami i przepisami  i poniesienia z tego tytułu szkody przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest rozpatrzeć nie później niż w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia 

reklamacji dotyczącej jakości paliwa. 

3) W przypadku zmiany stawki VAT (zmiana przepisów prawa) podanej w ofercie (po upływie 

terminu jej złożenia) cena zostanie zmieniona stosownie do wprowadzonych zmian w 

przepisach prawa tj. zostanie zwiększona/zmniejszona w zakresie wartości podatku VAT i ceny 

z podatkiem VAT. Nie spowoduje to zwiększenia/zmniejszenia łącznej wartości netto umowy. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur w cyklach miesięcznych, w formie 

pisemnej. Termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

5) Ceny za zakupione paliwo będą naliczane wg cen obowiązujących na stacji, na której 

dokonano bezgotówkowej transakcji w dniu dokonania tejże transakcji.  

6) W przypadku stwierdzenia podczas tankowania, że odbywa się ono do karnistra (z wyjątkiem 

tankowania w takim przypadku na kartę na okaziciela) lub tankowania do innego samochodu 

niż wskazany na karcie – pracownik stacji zobowiązany jest zablokować kartę. Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  

7) Umowa zostanie zawarta na czas określony 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z 

zastrzeżeniem jednak pkt. 14. 

8) W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego jakichkolwiek niezgodności pomiędzy 

danymi zawartymi w zestawieniu operacji a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany 

będzie wystawić fakturę korygującą. 

9) Do każdej faktury wykonawca zobowiązany będzie załączać raport sprzedaży zawierający 

szczegółowe informacje dotyczące tankowania poszczególnych pojazdów zamawiającego – w 

rozbiciu na poszczególne karty: staja paliw (numer), miejsce sprzedaży (miejscowość), datę 

sprzedaży, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, ilość paliwa, rodzaj paliwa, 

cenę paliwa  

10) Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

11) Zawarta umowa może zostać rozwiązana za 4 – miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem 

na koniec miesiąca kalendarzowego przez Zamawiającego. Wyłączone są jakiekolwiek 

roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego z tego tytułu. 
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12) W przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych Zamawiającego umowa może ulec 

odpowiedniej zmianie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

13) Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

14)Maksymalna wartość umowy zostaje ustalona kwotę ……………………………………………[zgodnie 

z formularzem oferty Wykonawcy] Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku osiągnięcia maksymalnej wartości umowy rozumianej jako 

suma wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

15) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w pkt. 14; 

16)Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kar 

umownych bądź też wniesienia jakichkolwiek zabezpieczeń / gwarancji płatniczych.  

16)W zakresie nieuregulowanym obowiązują ogólne warunki umowy sprzedaży lub regulamin 

sprzedaży Wykonawcy.  


