
 1 

                                                                                                                                         

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez   

Ośrodek  DOREN w Różewcu 
 

 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów 

użytkowanych przez Ośrodek Doren w Różewcu,  

 

2. Paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiornika  pojazdu Zamawiającego, na stacjach 

benzynowych wybranego wykonawcy, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 

W przypadku ciągnika rolniczego i sprzętu  tankowanie odbywać się będzie w karnistry. 

 

3. Wykonawca winien posiadać minimum jedną stację paliw na terenie Węgorzewa. 

 

4. Przedmiot zamówienia winien jakościowo odpowiadać wymaganiom określonym w 

polskich normach.. oraz  posiadać odpowiednie wymagane atesty. 

 

5. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo w okresie 12 m-cy wynosi: olej napędowy 3.000 

litrów, etylina PB 95  150 litrów 

 

6. Warunki realizacji zamówienia: 

6.1. Sprzedaż paliwa powinna odbywać się bezgotówkowo, na podstawie prawidłowo  

wystawionej faktury VAT , forma płatności – przelew, termin płatności – do 30 dni od daty 

wystawienia faktury. 

6.2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego stosować rabaty wynikające z akcji 

promocyjnej, o ile będą korzystniejsze od rabatów, które będą wynikały z zawartej umowy. 

6.3. Określona  przez Zamawiającego prognozowana  ilość zużycia paliwa nie może być 

podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy. 

 

Wspólny Słownik Zamówień:   09.13.41.00-8   olej napędowy 

       09.13.21.00-4    benzyna bezołowiowa 

 

  ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

  INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od  01.01.2016r.   do  31.12.2016 r. 

 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o którym mowa w 

art. 24 ust.  Ustawy Pzp dostawca zobowiązany jest  do złożenia wraz z z ofertą 

oświadczenia o (załącznik nr 2 do oferty): 

- posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadaniu wiedzy i doświadczenia; 

- dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

      niżej wymienione dokumenty. 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez  dostawcę. 

 

 

Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty: 

1) druk „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez 

zamawiającego (załącznik nr 1 do oferty) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 3) 

 

2)   koncesję  na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami  

      ciekłymi wydaną na podstawie ustawy Prawo Energetyczne 

 

3)  wykaz stacji paliw umożliwiających bezgotówkowe tankowanie, z których Zamawiający  

      będzie mógł korzystać na zasadach opisanych w niniejszym postępowaniu 

 

 4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

      ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

      rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie  

      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

  5) oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp  i  

      nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

      art. 24 ust. 1 i 2.  druk oświadczenia – załącznik nr 2 do siwz,   

 

   6) uzupełniony i podpisany Projekt umowy  - załącznik  nr 4  do siwz 
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INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z           

WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i dostawcy 

przekazują na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane za pomocą  faksu  uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania  wykonawców. 

 

 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

Starszy księgowy   p. Jolanta Bryling , tel. 087 427 60 68 

 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta odpowiada 

zasadom określonym  w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę 

należy przygotować w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. Ofertę stanowi druk 

„OFERTY” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami. 

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika muszą podpisać: 

 - druk Oferta z załącznikami; 

 - oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 

 

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 

posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez osoby pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do 

wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. W przypadku, gdy 

informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

dostawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 

UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 

ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r. Mr 47 poz.211 z późn. zm.). 

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres 

zamawiającego:  Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz  

SP ZOZ Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo 

i oznaczona:  OFERTA  – DOSTAWA PALIWA. Poza oznaczeniami podanymi powyżej 

wskazane jest, aby na kopercie znajdowała się nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka).  
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Termin składania ofert upływa o godzinie 10:00 dnia 16-12-2015r. Ofertę należy złożyć w 

siedzibie zamawiającego,  pokój nr 4 (sekretariat). Oferty złożone po terminie zwraca się 

bez otwierania. 

 

 

Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 11:00 dnia  16-12-2015r.  pokój nr 2. 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 

zamawiający poda nazwy  oraz adres  dostawców, a także informacje dotyczące ceny. 

 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza  ofertowego” i określenia w nim 

cen na wszystkie elementy zamówienia. obowiązujących w najbliższym punkcie sprzedaży 

od Zamawiającego w dniu złożenia oferty, a następnie rabat wyrażony w %. Cena winna 

być podana w PLN, rabat w % od ceny brutto i będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji 

zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji „Formularza 

ofertowego”, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

Wprowadzenie przez wykonawcę  zmian w „Formularzu ofertowym” spowoduje 

odrzucenie oferty.  Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. Zastosowanie stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 

obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.  

 

 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami: 

 a) cena brutto  - 20% 

 b) wielkość rabatu - 80% 

 

A) KRYTERIUM CENA 

Przez cenę oferty rozumie się obowiązującą w dniu składania ofert oficjalną, ogłoszoną 

cenę detaliczną 1 ltr paliwa, na wskazanej w formularzu oferty stacji benzynowej. 

Punktacja za „cenę” będzie obliczana na podstawie n/n wzoru: 

     

    PA = Cn x 20 

         Cb 

Gdzie:   PA – otrzymane punkty 

      Cn -  cena najniższa spośród złożonych ofert ( za 1 ltr) 

      Cb -  cena ofert badanej (za 1 ltr) 
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B) KRYTERIUM WIELKOŚĆ RABATU 

Kryterium wielkość rabatu będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego przez 

wykonawcę w ofercie wielkości udzielonego rabatu od ceny brutto za 1 ltr paliwa. 

Punktacja za „wielkość rabatu” będzie obliczana na podstawie n/w wzoru: 

 

    PB = Rb x 80 

         Rn 

Gdzie:   PB – otrzymane punkty 

      Rn – wielkość największego rabatu spośród złożonych ofert (w %) 

      Rb – wielkość badanego rabatu (w%) 

 

Stosowana punktacja dla kryterium „A” wynosi 0-20 kpt i dla kryterium „B” wynosi 0-80 

pkt. Wykonawca, który przedstawi w ofercie najniższą cenę oraz największy rabat otrzyma 

100 punktów, inni wykonawcy  odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzorów. 

Łączna ocena punktowa badanej oferty (ŁP) będzie wyliczona wg wzoru: ŁP = PA + PB 

    

WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował 

wyłącznie zasady i kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano 

b) ocenę pozostałych złożonych ofert 

                                                             

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do siwz. 

 

 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 W toku całego postępowania,  dostawcom nie przysługuje prawo wnoszenia protestów. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI  DO SIWZ: 

 

1) druk „OFERTA”; 

2) druk „Oświadczenie o spełnieniu warunków podmiotowych”  

3) druk „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”.  

4) druk „Wzór  umowy” 

 

 

 

Różewiec, dnia   04-12-2015r.                                                                                         
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                                                             Załącznik nr 1 

 
....................................................................... 

       (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) 

 

 

 
                                                                                             Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych 

                                                                                              Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ  

                                Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo 
                                

 

OFERTA 

 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi której przedmiotem jest 

„bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów  

użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu w roku 2015”                                                                                                                                                                                                   
                                          

 

 

1. Oświadczamy, że : 

1. przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do 31.12.2016                                                                                                                            

r. lub do dnia, w którym wartość zakupionego paliwa przekroczy kwotę brutto po rabacie 

określoną w umowie. 

2. wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu  30 dni od daty wystawienia faktury,  

3. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegamy  wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia na podstawie    art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień 

publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2. Oświadczamy, że najbliższy punkt sprzedaży (stacja paliw) mieści się w Węgorzewie przy ul.  

      ……………………………….. tj.  …… km od siedziby Zamawiającego 

3.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ,  na podstawie której sporządzono niniejszą ofertę  

        i  nie wnosimy do niej żadnych uwag. 

4.   Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych   

        warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

 5.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach  

      określonych w SIWZ za cenę: 

 
 

Lp. 
 

Asortyment 

Prognozowane 

maksymalne 

zużycie w skali 

12 miesięcy  

 

Cena (z VAT)* 

za 1 ltr 

 
Rabat** 

% 

Cena (z VAT) 

za 1 ltr 

po rabacie 

Wartość 

oferty 

(z VAT) 

[3 x 6] 

 

 

1. 

 
Olej napędowy 

 
do 3000 ltr 

 

    

 
2. 

 

Etylina 

 

do 150 ltr 

 

    

 

 

 

RAZEM 
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* Cena (z VAT) za 1 ltr w najbliższym punkcie sprzedaży od siedziby Zamawiającego w dniu składania ofert 

(tj. 16-12-2015r.) 

** Rabat w %, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny 

oferowanej w danym punkcie sprzedaży w danym dniu zakupu 

 

 

 

Na  ........ kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 

 

 

 
....................................... dnia ..........................                                                                             ........................................................ 

                                                                                                                                 podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

                                                                                                                                                                  lub pełnomoc                                                                                                                 
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                                                                                                                               Załącznik nr 2 

...................................................... 

   pieczęć firmowa  Wykonawcy 

        

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie  publiczne na: 

„BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA  DO POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ 

OŚRODEK  DOREN W RÓŻEWCU W ROKU 2015” 

w związku z art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2007r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 

 

1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

      przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadania  niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także  

     dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3)  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia  na podstawie artykułu 24 ust. 1 i 2  Ustawy. 

       

 

Do niniejszego oświadczenia dołączono wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty 

 

 

.......................dnia.....................  

............................................................                                                                                                                                                                                                                                                                        

Podpis  Wykonawcy           
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Załącznik Nr 3 

………………………………………………………….. 

                (pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę  w postępowaniu na „bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów 

użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu w roku 2016” 

Oświadczamy, że: 

1. Posiadamy na terenie miasta Węgorzewa stacje benzynowe (własne lub w systemie 

patronackim). 

2. Stacje paliw są czynne co najmniej od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w każdy 

tydzień roku. 

3. Umożliwiamy bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji  na podstawie prawidłowo  

wystawionych  faktur VAT,  forma płatności – przelew, termin płatności do 30 dni od daty 

otrzymania faktury,  we wszystkich* stacjach paliw  Wykonawcy 

4. Zobowiązujemy się wobec Zamawiającego stosować rabaty wynikające z akcji 

promocyjnej, o ile będą korzystniejsze od rabatów, które wynikały z zawartej umowy. 

5. Zapewniamy dostawy paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w sprawie 

szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych. 

6. Oświadczamy, że sprzedawane paliwa spełniają warunki dotyczące jakości paliwa 

określone w obowiązujących normach. 

7. Zobowiązujemy się do przedstawiania (na żadanie Zamawiającego) świadectwa jakości 

paliwa i deklaracji zgodności świadectwa z jakością paliwa, podpisanej przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania firmy. 

UWAGA: 

*Wymagane jest załączenie wykazu stacji paliw umożliwiających bezgotówkowe tankowanie 

na terenie miasta Węgorzewa, z których Zamawiający będzie mógł korzystać na zasadach 

opisanych w niniejszym postępowaniu. 

 

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

                      (Miejsce i data)                                                                                (pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 

 

 

WZÓR  UMOWY 

Niniejsza umowa została zawarta w Różewcu  w  dniu ........................…….r. pomiędzy: 

Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im.Berty Trusiewicz SP ZOZ 

Różewiec 1; 11-600 Węgorzewo   NIP: 845-14-22-138  REGON: 790245787 

reprezentowanym przez: 

Marka Chodubskiego – Dyrektora Ośrodka  

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

[ NIP:........................, REGON:...........................,] 

reprezentowaną przez: ............................................................. 

zwaną w dalszej części umowy  WYKONAWCĄ. 

 

§ 1. 

Wykonawca zapewni bezgotówkowy zakup paliw silnikowych do pojazdów użytkowanych 

przez Zamawiającego w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Określona  przez Zamawiającego prognozowana  ilość zużycia paliwa nie może być 

podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony 

Wykonawcy. 

 

 

 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj od dnia  01-01-2016r. do dnia  31-12-2016 r. lub do 

dnia , w którym wartość zakupionego paliwa przekroczy kwotę brutto po rabacie: 

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

 

 

§ 3. 

Paliwa, o których mowa w ofercie, będą wydawane na stacjach paliw Wykonawcy, z tym, że 

podstawowym punktem odbioru będzie stacja paliw w Węgorzewie 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiornika pojazdu, sukcesywnie w miarę potrzeb 

Zamawiającego. W przypadku ciągnika rolniczego i sprzętu tankowanie odbywać się będzie  do 

karnistrów. 

 

 

 

§ 4. 

1. Ustala się, że na paliwa silnikowe obowiązywać będzie  cena detaliczna obowiązująca w 

momencie tankowania z uwzględnieniem każdorazowo rabatu w wysokości …….%. 

2.. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej od 

Wykonawcy faktury VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na niżej 

podane konto Wykonawcy 

                    ……………………………………………………………………………… 

3. W  przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 

§ 5. 

Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 6. 

Zmiany treści umowy  wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności, a 

ewentualne zmiany mogą być do niej wprowadzone tylko za zgodą obu stron. 

 

 

 

§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8. 

Kary umowne: 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05% 

wartości nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca; 

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne: 0,05% wartości towaru w 

razie odstąpienia przez Zamawiającego od złożonego uprzednio zamówienia z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

3. W przypadku odstąpienia jednej ze stron z realizacji umowy, zapłaci ona karę umowną w 

wysokości 3% całkowitej wartości umowy. Kara może nie być pobrana w przypadku, gdy strona 

przyjmie wyjaśnienia drugiej strony, co do okoliczności odstąpienia od umowy.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną, jeżeli kara umowna nie pokrywa wynikłej szkody w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy.  

 

 

 

 

§ 9. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

1– dla Zamawiającego, 

1 – dla  Wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

Akceptuję warunki Umowy 

               ……………………… 


