Załącznik nr 3 do SIWZ
WZP-421-7/2018

ZaUMOWA nr WZP-43- ….. /2018
Na: SUKCESYWNY ZAKUP PALIW DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH SĄDÓW POWSZECHNYCH
W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM NA PODSTAWIE KART PALIWOWYCH.
zawarta w dniu …………..2018 r. w Krakowie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków,
działającym w imieniu własnym jak i na rzecz sądów powszechnych (zwanych dalej jednostkami
sądownictwa), na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym
oraz wskazania zamawiającego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2017 r., poz.122 z późn. zm.), zwanym
dalej w treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 6761174573,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………..
a
……………………………..
z siedzibą: …………….. ……………….., ……………………….
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd………………….. pod
numerem KRS …………….., posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ………………………. zł,
NIP: ………………, REGON: ……………………..
adres do korespondencji: 00-000 …………….., ul. ……………..
reprezentowaną przez:
………………………….. –
zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”
w dalszej części umowy określanymi również łącznie jako „Strony” lub każda z osobna jako „Strona”.

1.

2.

§1
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywny
zakup paliw dla samochodów służbowych sądów powszechnych w systemie bezgotówkowym
na podstawie kart paliwowych“ na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Wykaz sądów powszechnych (zwanych dalej jednostkami sądownictwa), na rzecz których
prowadzone jest postępowanie zawiera Załącznik nr 3 do umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

§2
1. Przedmiotem umowy jest zakup paliw dla samochodów służbowych jednostek sądownictwa
w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych w szacunkowej ilości:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

benzyna bezołowiowa 95
– 622 880 litrów
benzyna bezołowiowa 98
– 240 300 litrów
olej napędowy
– 56 200 litrów
w ramach kwoty określonej w § 4 ust. 1.
Zamawiający, korzystając z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy, w SIWZ oraz załącznikach
określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazuje, iż minimalny
zakup przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wyniesie 50% maksymalnej wielkości
przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
w przypadku zwiększenia potrzeb jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest
postępowanie. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.
Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie kolejnych 50% maksymalnej wielkości
przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego
odpowiedzialności, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie
z prawem opcji określonym w SIWZ.
Sukcesywny zakup paliw dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą kart
paliwowych, na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie
całego kraju.
Wykaz wszystkich stacji paliw na terenie kraju, w których jednostki sądownictwa będą mogły
tankować z upustem wskazanym w § 4 ust. 2 umowy, zostanie przekazany przez Wykonawcę
przed podpisaniem umowy lub zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest aktualizować na bieżąco zmiany w wykazie stacji paliw, o którym
mowa w ust. 4. Zmiany w wykazie stacji paliw, nie mogą pogorszyć warunków dostępności
tankowania dla poszczególnych jednostek sądownictwa, w stosunku do stanu z dnia zawarcia
umowy.
Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, wyda i dostarczy jednostkom sądownictwa, w terminie
co najmniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji umowy, łącznie 209 sztuk kart
paliwowych, umożliwiających bezgotówkowy zakup paliwa z upustem wskazanym w § 4 ust. 2
umowy, w ilościach detalicznych u operatorów stacji paliw wymienionych w wykazie, o którym
mowa w ust. 4. W przypadku kiedy Wykonawcą niniejszej umowy jest podmiot dotychczasowy,
karty paliwowe wydane na podstawie umowy nr 49/ZP-U/2016 DZF/12046/2016, zachowują
swoją ważność w okresie realizacji niniejszej umowy.
Każda karta paliwowa będzie zabezpieczona kodem dostępu PIN, oraz będzie zawierać dane
samochodu jednostki sądownictwa – numer rejestracyjny samochodu.
Wykaz samochodów służbowych jednostek sądownictwa uprawnionych do tankowania wraz
z numerami rejestracyjnymi samochodów zostanie przekazanym Wykonawcy przed podpisaniem
umowy i będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy.
Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę pisemnie o zmianach w wykazie
samochodów służbowych, o którym mowa w ust. 1, co jest równoznaczne ze zmianą treści
Załącznika nr 1 do umowy. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do umowy.
W przypadku zmiany samochodów służbowych lub zwiększenia ich ilości, Wykonawca bezpłatnie
wyda i dostarczy jednostkom sądownictwa dodatkowe karty paliwowe, z zastrzeżeniem, że
zwiększenie ilości samochodów służbowych nie powoduje zwiększenia maksymalnej wartości
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wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązuje się wydać i aktywować dodatkowe karty
paliwowe w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez jednostkę sądownictwa.
11. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia karty paliwowej przez jednostki sądownictwa,
Wykonawca zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania i dostarczenia nowej
karty paliwowej oraz jej aktywowania w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez
jednostkę sądownictwa. Wykonawca naliczy opłatę za kartę wymienioną, w wysokości nie
przekraczającej 10 zł netto /szt.
12. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty paliwowej po zgłoszeniu przez jednostkę
sądownictwa jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. Blokada (zastrzeżenie) karty odbywać się może
poprzez telefoniczne zgłoszenie (potwierdzone faxem) pod nr tel …………… / na całodobowej
infolinii pod nr tel ……………… lub poprzez stronę internetową pod adresem ……………………………….*
(*niepotrzebne skreślić – do wskazania przez Wykonawcę na etapie zawarcia umowy).

13. Zamawiający i jednostki sądownictwa nie ponoszą odpowiedzialności za zakupy dokonane przez
osoby nieuprawnione na podstawie zastrzeżonej karty od chwili zgłoszenia utraty lub kradzieży
karty.
14. Wykonawca jest obowiązany zgłosić jednostce sądownictwa będącej posiadaczem karty
paliwowej każdorazową próbę tankowania paliwa do samochodu innego niż ten, do którego
przypisana jest karta paliwowa, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po zdarzeniu.
15. W przypadku braku możliwości dokonania transakcji kartą paliwową z przyczyn technicznych (np.
uszkodzenie terminala), pracownik danej stacji skontaktuje się z infolinią Wykonawcy,
w celu uzyskania zgody na dokonanie transakcji bezgotówkowej. Po uzyskaniu zgody, pracownik
danej stacji zarejestruje transakcję wystawiając stosowne pokwitowanie, potwierdzające
dokonanie transakcji bezgotówkowej, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych
kosztów po stronie jednostki sądownictwa.

1.

2.
3.

4.

1.

§3
Umowa realizowana będzie sukcesywnie w okresie od dnia jej podpisania, jednak nie wcześniej
niż od 01.01.2019 r. do wyczerpania maksymalnej wartości przedmiotu umowy określonej w § 4
ust. 1, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.
Powołany termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu z powodu zaistnienia siły wyższej,
uniemożliwiającej realizację umowy w danym okresie czasu.
Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej
staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony
przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób
skuteczny.
Wstrzymanie realizacji umowy z powodu okoliczności określonych w ust. 2 wymaga
sporządzenia aneksu do umowy przedłużającego okres realizacji umowy o czas wstrzymania
zakupów. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy powstałe na skutek siły wyższej.
§4
Wartość niniejszej umowy ustala się na kwotę: ……………………………………………….…. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………. zł) w tym podatek VAT, co stanowi
maksymalne zobowiązanie jednostek sądownictwa z tytułu realizacji niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
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2. Wykonawca udzieli stałego upustu na paliwa w wysokości ….. (%) od ceny brutto paliwa,
obowiązującego przez cały okres trwania umowy. Wartość upustu jest obowiązująca dla
wszystkich paliw objętych niniejszą umową tj. dla benzyny bezołowiowej 95, benzyny
bezołowiowej 98 oraz oleju napędowego.
3. Cena, jaką jednostka sądownictwa zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości
faktycznie zatankowanego paliwa. Cena paliwa będzie ceną obowiązującą w danym punkcie
sprzedaży (na danej stacji) w danym momencie dokonania zakupu paliwa, pomniejszona
o kwotę upustu wymienionego w ust. 2.
4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty (w tym również wydanie dodatkowych kart
w przypadku określonym w § 2 ust. 10), które ponosi Wykonawca w związku z realizacją
przedmiotu umowy.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

§5
Faktura wystawiona na jednostkę sądownictwa powinna zawierać łączną kwotę transakcji
zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym na podstawie kart paliwowych wystawionych
na samochody przypisane do danej jednostki sądownictwa według Załącznika nr 1 do umowy;
natomiast szczegółowe zbiorcze zestawienie transakcji zrealizowanych na podstawie kart
paliwowych przez poszczególne samochody, będzie stanowić załącznik do faktury.
Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania jednostkom sądownictwa zbiorczego wykazu
transakcji również drogą elektroniczną, nie później niż w dniu wystawienia faktury VAT za dany
okres rozliczeniowy.
Wykonawca będzie wystawiał jednostkom sądownictwa faktury po zakończeniu danego okresu
rozliczeniowego trwającego: od pierwszego do piętnastego i od szesnastego do ostatniego dnia
miesiąca na podstawie zbiorczego zestawienia transakcji z danego okresu rozliczeniowego. Za
datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Należność z tytułu wykonania umowy płatna będzie przez jednostki sądownictwa w formie
przelewu w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, na wskazany na fakturach rachunek
bankowy Wykonawcy, nie krótszym jednak niż na 10 dni od jej dostarczenia. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek niezgodności pomiędzy danymi zawartymi
w zbiorczym zestawieniu transakcji, o którym mowa w ust. 1, a stanem faktycznym Wykonawca
wystawi fakturę korektę.
Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe od
zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwać jednostkę sądownictwa do niezwłocznego
uregulowania należności.
Jakiekolwiek należności od jednostek sądownictwa nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę
na osoby trzecie bez pisemnej zgody właściwej jednostki sądownictwa.
Zamawiający i jednostki sądownictwa nie udzielają zaliczek.
Dodatkowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres ……………… zbiorcze
zestawienie obejmujące wykaz wszystkich jednostek oraz kwot wynikających z faktur
wystawionych na ich rzecz w danym okresie rozliczeniowym lub udostępnić takie informacje na
spersonalizowanej stronie internetowej. Zbiorcze zestawienie transakcji, o którym mowa w ust.
1, zawierać będzie następujące informacje w stosunku do każdej transakcji:
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1)
2)
3)
4)
5)

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.
5.

datę i dokładny czas przeprowadzenia transakcji,
nr rejestracyjny samochodu,
nr elektronicznej karty paliwowej, na którą dokonano zakupu,
ilość i rodzaj paliwa oraz cenę jednostkową i wartość zakupionego paliwa,
dane identyfikujące stację paliw, na której dokonano transakcji.

§6
Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedanych paliw, o których mowa w § 2 ust. 1,
spełniających wymagania określone przepisami obowiązującymi w czasie realizacji umowy –
w dniu zawarcia umowy przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, (Dz. U. 2015 r., poz. 1680) oraz
zgodnie z aktualnymi normami jakościowymi dla paliw ciekłych.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych
paliw na każde żądanie Zamawiającego lub jednostki sądownictwa.
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu
naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez
Zamawiającego lub jednostkę sądownictwa o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi
postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, Wykonawca
przeprowadzi badania próbek paliwa w laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji
laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji – nadzorowane przez
Ministra Gospodarki.
W przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa, koszty przeprowadzonego badania, koszty
zatankowanego paliwa oraz wszelkie koszty związane z ewentualnymi naprawami samochodów,
spowodowanymi złą jakością paliwa, pokrywa Wykonawca. W przypadku, gdy przeprowadzone
badania nie potwierdzą złej jakości paliwa koszty badania ponosi jednostka sądownictwa lub
Zamawiający, w zależności od tego, kto zażądał badania.
§7
W przypadku stwierdzonej złej jakości paliwa wydanego jednostce sądownictwa, niezależnie od
obowiązku pokrycia kosztów, o których mowa w § 6 ust. 4, jednostka sądownictwa naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości trzykrotnej wartości brutto zatankowanego paliwa,
którego jakość została zakwestionowana. Kara ma zastosowanie do każdego ze zgłoszeń.
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z terminów określonych w § 2 ust. 6, 10 i 11 umowy,
jednostka sądownictwa naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy dzień roboczy w wysokości
100 zł, chyba że Wykonawca we wskazanych terminach wyda jednostce sądownictwa kartę
zastępczą umożliwiającą zakup paliwa na takich samych warunkach jak karta podstawowa.
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej.
Zamawiającemu oraz jednostkom sądownictwa przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

4.

§8
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w trybie określonym w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
1) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub jednostki sądownictwa nie
wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie;
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy
lub znacznej jego części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości
Wykonawcy;
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy.
Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie
Wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o
zaistnieniu przesłanek odstąpienia.
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron, na podstawie
któregokolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na
przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w
dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą Stronę, nie naruszając
stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie umowy w zakresie już wykonanego
przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy).
§9
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w pełnej tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy oraz sposobów
ich zabezpieczania. Osoby przewidziane do realizacji Umowy po stronie Wykonawcy zostaną
przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, a dostęp do danych osobowych otrzymają
po uprzednim podpisaniu zobowiązania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego
upoważnienia do ich przetwarzania.
Wykonawca gwarantuje, że w toku realizacji Umowy będzie używał systemów, narzędzi
i środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz
zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie.
Wykonawca oświadcza, że w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą oraz by
przetwarzanie spełniało wymogi 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, dalej nazywanym „RODO”, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne, gwarantujące właściwą ochronę przetwarzanych danych i wypełnienie
obowiązków nałożonych na podmiot przetwarzający dane osobowe określonych w art. 28
RODO.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wszelkie informacje oraz
dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wskazanych w ust. 1 i 3.
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Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku
naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, ale nie później niż po upływie 12 godzin od
stwierdzenia naruszenia, a także o czynnościach z udziałem własnym lub podwykonawców
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed
organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami.
6. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych osobowych,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tego naruszenia, w tym Wykonawca
zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób, których prawa zostały naruszone.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji związanych z wykonywaniem umowy oraz odpowiada w tym zakresie za
pracowników, którzy w jego imieniu wykonują zadania na rzecz Zamawiającego.
8. Powielanie, kopiowanie i udostępnianie dokumentów niezbędnych do realizacji umowy
zawierających informacje związane z realizacją umowy, wymaga zgody Zamawiającego.
9. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych żądanych przez uprawnione
organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się poinformować
Zamawiającego o żądaniu takiego organu przed ujawnieniem informacji poufnych.
10. Wszelkie nieujawnione do wiadomość publicznej informacje, w tym stanowiące informacje
techniczne, handlowe, organizacyjne lub prawne, w szczególności dane osobowe, dane
dotyczące działalności Zamawiającego i jednostek sądownictwa i inne, co do których podjęto
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, o których druga Strona uzyskała wiedzę
lub do których uzyskała dostęp w związku z realizacją Umowy, będą uważane za informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji tej Strony, do której należą, zwanej dalej informacjami poufnymi.
11. Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać informacje poufne drugiej Strony jedynie
w celach ściśle związanych z realizacją Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować
w tajemnicy informacje poufne drugiej Strony oraz chronić je z taką samą starannością, z jaką
chroni własne informacje poufne, co najmniej zaś w stopniu wynikającym z zachowania
należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

1.

2.

3.

§ 10
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego
powiadomienia o każdej zmianie swojego adresu, oraz adresów wskazanych w Załączniku nr 3
do umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o przewidywanej
zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania
upadłościowego oraz o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, a także adresów zamieszkania osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych.
Każda ze stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe
z powodu niewskazania drugiej stronie aktualnego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną
korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
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§ 11
następującego

1. Wykonawca powierza wykonanie
zakresu przedmiotowego umowy
podwykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać zakres zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa (firma) podwykonawcy –
o ile dotyczy)
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego zawarta
została Umowa, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca powołał się na
zasoby następujących podwykonawców:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać zakres zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa (firma) podwykonawcy –
o ile dotyczy)
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i jednostek sądownictwa pełną odpowiedzialność za
realizację przedmiotu umowy, którego wykonanie powierzył podwykonawcom.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z podwykonawcami.
5. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania podwykonawców jak za własne.
6. Wykonawca, w przypadku chęci dokonania zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 lub
ust. 2 powyżej, zobowiązuje się każdorazowo przekazać Zamawiającemu informacje zawierające
dane identyfikujące podwykonawców i zakres przedmiotu umowy objęty podwykonawstwem, co
stanowić będzie podstawę ewentualnego dokonania zmiany umowy zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 7)
i 8) umowy.
7. W sytuacji zaistnienia po stronie Wykonawcy potrzeby wprowadzenia w okresie obowiązywania
umowy nowego (dodatkowego) podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu informacje zawierające dane identyfikujące podwykonawcę i zakres zamówienia
objętego podwykonawstwem oraz uzasadnić konieczność wprowadzenia nowego
podwykonawcy, co stanowić będzie podstawę dokonania zmiany Umowy zgodnie z § 12 ust. 2
pkt. 9) umowy.
§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 9, § 10 ust. 1 oraz § 14 ust. 3.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1) zmiany jednostki sądownictwa lub utworzenia nowej jednostki sądownictwa, lub likwidacji
jednostki sądownictwa, pod warunkiem wystąpienia dodatkowych obiektywnych potrzeb
jednostek sądownictwa w tym zakresie, z uwagi na zmiany w sposobie organizacji, strukturze
organizacji lub zasadach prawnych regulujących funkcjonowanie danego sądu, powodującej
w szczególności konieczność utworzenia jednostki sądownictwa niewymienionej w Załączniku
nr 3 do umowy, połączenia jednostek lub likwidacji jednostek wymienionych w Załączniku nr
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

3 do Umowy, zmian nazw, płatników lub właściwości miejscowej sądów, w zakresie w jakim
po ujawnieniu się przedmiotowych potrzeb danego sądu, zmiany lub utworzenie lub
likwidacja jednostek będzie niezbędna do prawidłowej i celowej realizacji umowy, pod
warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany maksymalnej wartości umowy,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz zmiany upustu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy
oraz zmiany zakresu przedmiotowego umowy oraz zmiany w sposobie realizacji umowy;
przedłużenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, o okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
w przypadku niewyczerpania maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
umowy, na podstawie oświadczenia/oświadczeń Zamawiającego, bez zmiany poziomu
maksymalnego wynagrodzenia oraz bez zmiany upustu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy,
przedłużenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku, o którym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, na zasadach określonych w § 3 ust. 4 umowy, lub w przypadku
niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy.
zmiany nazwy lub formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania danych zawartych
w umowie do tych zmian;
zmiany maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku
wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących wysokości
stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków i opłat mających bezpośrednie
zastosowanie do cen zaoferowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż zmiana ta nie
powoduje zmian w sposobie realizacji umowy, a zakres zmian wynikać będzie
z wprowadzonych zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
zmiany maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku
wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisu art. 2 ust. 3 -5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub innych
przepisów prawa, w tym w szczególności zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, mających
bezpośrednie zastosowanie do cen zaoferowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż
zmiana ta nie powoduje zmiany w sposobie realizacji umowy, a Wykonawca przedstawi
odpowiednie oświadczenia i dokumenty uprawdopodobniające wpływ zmiany przepisów
prawa na poziom wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace związane z realizacją
umowy wraz ze szczegółową kalkulacją zmiany kosztów w tym zakresie oraz pod warunkiem,
że zakres zmian wynikać będzie z wprowadzonych zmian przepisów prawa;
zmiany podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez podwykonawcę,
wskazanych w § 11 ust. 1 umowy, każdorazowo w przypadku zmiany podwykonawcy lub
zakresu zamówienia wykonywanego przez podwykonawcę na podstawie informacji
przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 11 ust. 6 umowy, a zmiana w tym zakresie nie
spowoduje zmiany maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz
zmiany upustu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz zmiany maksymalnego zakresu
przedmiotowego umowy oraz zmiany w sposobie realizacji umowy;
zmiany podwykonawcy wskazanego w postanowieniu § 11 ust. 2 umowy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
9

Załącznik nr 3 do SIWZ
WZP-421-7/2018

3.

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany lub rezygnacji
przez Wykonawcę z podwykonawcy pod warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie
spowoduje zmiany maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz
zmiany upustu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz zmiany maksymalnego zakresu
przedmiotowego umowy oraz zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy,
a Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w stopniu nie mniejszym, niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, poprzez
przekazanie stosownych dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ, w zakresie, co
najmniej dotyczącym warunków udziału, na które Wykonawca powoływał się
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy
oraz aktualnych na dzień wprowadzenia zmiany, a także dostarczy prawidłowe dokumenty,
o których mowa powyżej, do oceny przez Zamawiającego w terminie co najmniej na 10 dni
roboczych przed terminem zmiany podwykonawcy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na
późniejsze ich przekazanie, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany maksymalnej
wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz zmiany upustu, o którym mowa
w § 4 ust. 2 umowy oraz zmiany maksymalnego zakresu przedmiotowego umowy oraz
zmiany w sposobie realizacji umowy;
9) wprowadzenia nowego podwykonawcy w okresie obowiązywania umowy, przy spełnieniu
wymogów określonych w § 11 ust. 7 umowy, pod warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie
spowoduje zmiany maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz
zmiany upustu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz zmiany maksymalnego zakresu
przedmiotowego umowy oraz zmiany w sposobie realizacji umowy;
10) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku spełnienia
łącznie następujących warunków:
a)
umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu
prowadzonym w celu zawarcia niniejszej umowy (konsorcjum),
b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji zamówienia przez jednego lub kilku
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielnie zamówienia,
c)
Wykonawca lub Wykonawcy, którzy realizować będą zamówienie po wprowadzeniu
zmiany, zobowiązani są wspólnie wykazać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdz. VII SIWZ,
d) w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w lit. c) Wykonawca/y, który/-rzy realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, przedstawi/-ą
Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ aktualne
na dzień wprowadzenia zmiany,
e) zmiana nie powoduje zmiany maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
umowy oraz zmiany upustu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz zmiany
maksymalnego zakresu przedmiotowego umowy oraz zmiany w sposobie realizacji
umowy
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
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1.
2.

3.

§ 13
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze
polubownej w terminie 14 dni, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do umowy załącznika nr 4 w postaci dokumentu dot.
ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych obowiązujących u Wykonawcy
i stosowanie go w takim zakresie, w jakim jego postanowienia nie pozostają w sprzeczności
z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 14
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………………………………, tel:......................., e-mail: ………………………………………
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:
………………………………………………, tel:......................., e-mail: ………………………………………
3. Każda ze stron może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, informując o tym pisemnie
drugą stronę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy.
§ 15
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.
Załączniki:
- Załącznik nr 1 do umowy – Wykaz samochodów służbowych jednostek organizacyjnych
uprawnionych do tankowania,
- Załącznik nr 2 do umowy – Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ),
- Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz sądów powszechnych (Załącznik nr 7 do SIWZ),
- Załącznik nr 4 do umowy - Dokument dot. ogólnych warunków sprzedaży i używania kart
paliwowych obowiązujących u Wykonawcy /jeżeli dotyczy/.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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