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OGÓLNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Definicje.
Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób:
A. „Umowa” oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między Zamawiającym
i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy.
B. „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (tekst jednolity,
Dz.U. z 2019r., poz. 1843), w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy.
C. „OWU” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umowy w Sprawie Zamówienia Publicznego.
D. „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
E. „Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a „Strony” oznacza
łącznie Zamawiającego i Wykonawcę.
F. „Paliwa” oznaczają paliwa płynne takie jak olej napędowy i benzyna bezołowiowa, których tankowanie
jest przedmiotem Zamówienia Publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
G. „Usługi” oznaczają usługi tankowania pojazdów i usługi towarzyszące, takie jak np. usługi myjni, usługi
odkurzania itp., jeżeli ich świadczenie jest przedmiotem Zamówienia Publicznego zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ
H. „Miejsce Usługi” oznacza miejsce lub miejsca świadczenia Usług oznaczonych w SIWZ lub ofercie
Wykonawcy.
1.2 Postanowienia ogólne.
OWU mają zastosowanie w takim zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez SIWZ.
2.

PRZEDMIOT UMOWY

3.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

4.

SPRAWDZENIE I ODBIÓR PALIWA

2.1.1

Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość tankowania
Paliwa w stacjach paliw o lokalizacji i czasie pracy zgodnym z wymaganiami SIWZ, a Zamawiający
zobowiązuje się Paliwa odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za zatankowane Paliwa.
2.1.2 Wykonawca może być zobowiązany na warunkach określonych w SIWZ do wykonania Usług
towarzyszących tankowaniu - wynagrodzenie należne Wykonawcy za ich świadczenie nie wchodzi
w skład ceny Paliwa.
2.1.3 Świadczenie usług tankowania Paliwa nastąpi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2.1.4 W przypadku, gdy usług tankowania Paliwa lub usługi towarzyszące mają charakter periodyczny,
SIWZ oznacza czas, na jaki zostanie zawarta Umowa.
Jeżeli SIWZ nie stanowią inaczej, korzyści i ciężary związane z Paliwami oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Paliwa przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Paliwa
Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
3.1.2 Miejscem świadczenia Usług jest stacja paliw o lokalizacji i czasie pracy zgodnym z wymaganiami
SIWZ chyba, że SIWZ stanowi inaczej.
3.1.3 Jeżeli SIWZ nie określa warunków świadczenia usług inaczej, za dzień wydania Paliwa Zamawiającemu
uważa się dzień, w którym Paliwa zostały zatankowane do pojazdów i sprzętu przez Zamawiającego.

4.1.1

Zamawiający ma prawo a Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Paliwa, które będzie
polegało na upewnieniu się, że Paliwa są wolne od wad, a w szczególności, że odpowiadają one
opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ.
4.1.2 Sprawdzenie Paliwa dla potrzeb oceny stanu wykonania Umowy nastąpi według zasad określonych
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w SIWZ, przy czym w szczególności może ono polegać na sprawdzeniu wszystkich lub losowo
wybranych Paliw albo sprawdzeniu dokonanym zgodnie z możliwymi do zastosowania normami
technicznymi.
4.1.3 Odbiór Paliwa odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w Miejscu Dostawy chyba,
że SIWZ stanowi inaczej.
4.1.4 Dokonanie odbioru Paliwa zgodnie z postanowieniami OWU nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5.

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

6.

GWARANCJA JAKOŚCI, REKLAMACJE

7.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

8.

ZAPŁATA CENY

5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne Paliwa.
5.1.2 Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Paliwa z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
5.1.3 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Paliwa, w tym
również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku
z wprowadzeniem Paliwa do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.1.4 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich
wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich,
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe
i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Paliwa do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że zatankowane Paliwa w ramach Umowy są wolne od wad
fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi za wady fizyczne Paliwa.
6.1.2 Jeżeli SIWZ nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady
powstałe z przyczyn tkwiących w Paliwach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak
i wszelkie inne wady fizyczne Paliwa, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant
ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania
gwarancji i rękojmi za wady.
6.1.3 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

7.1.1
8.1.1

Zamawiający nie ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zapłata ceny za zatankowane Paliwa nastąpi po dokonaniu odbioru Paliwa przez Zamawiającego, na
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji - za datę sprzedaży uznaje się
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w wystawionej fakturze chyba, że SIWZ stanowi inaczej. Wykonawca będzie wystawiał
faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.
8.1.2 Tankowane Paliwa oraz świadczenie usług towarzyszących odbywać się będą po cenach detalicznych
(brutto) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji chyba, że
SIWZ lub umowa zawarta na podstawie oferty Wykonawcy stanowi inaczej.
8.1.3 Jako narzędzia rejestrowania i kontrolowania transakcji, dopuszcza się możliwość korzystania
z systemu elektronicznych kart wydanych przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość
zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania elektronicznych
kart w zakresie niesprzecznym z postanowieniami ogólnych warunków umowy.
8.1.4 Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych
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8.1.5

8.1.6
8.1.7
8.1.8

9.

9.1.1

faktur opisujących pobrane Paliwa i wykonane Usługi.
Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu
faktury chyba, że SIWZ stanowi inaczej (Zamawiający akceptuje termin płatności 21 dni od daty
wystawienia faktury w formie elektronicznej w przypadku gdy stosowna informacja o jej dostępności
dla Zamawiającego lub faktura w dniu jej wystawienia zostanie przesłana na adres e-mail
Zamawiającego).
O ile SIWZ nie stanowi inaczej, wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość
rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do
ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości pobranych Paliw /odpowiednio do
aktualnych potrzeb w okresie realizacji zamówienia/ - Wykonawcy nie będą przysługiwały w takiej
sytuacji żadne roszczenia z tytułu zrealizowania mniejszej ilości usług, niż te, które zostały
określone w Przedmiocie zamówienia opisanym w SIWZ.

ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z Umowy, w całości
lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone
Paliwa lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu,
za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
9.1.2 Wykonawca nie może zaangażować podwykonawców, do wykonania części zamówienia, które nie były
wskazane w ofercie Wykonawcy na wykonanie Zamówienia Publicznego, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
9.1.3 Wykonawca zapewni, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
9.1.4 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.
10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1.1 Każda ze Stron Umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku
z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień zawartej Umowy, może odstąpić od Umowy za
pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy:
A. wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej
upadłości,
B. po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony wynikających z Umowy
w rezultacie wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie
Siły Wyższej,
C. po ustaniu Siły Wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy lub nie
spełniła swojego świadczenia wynikającego z zawartej Umowy w ciągu okresu wskazanego w SIWZ,
liczonego od dnia ustania działania Siły Wyższej
10.1.2 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.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
zrealizowanych Usług do dnia odstąpienia od Umowy.
SIŁA WYŻSZA

11.1.1 Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku
ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
11.1.2 Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu
na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary
umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków
Umownych.
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11.1.3 Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne o
charakterze niezależnym od Stron oraz którego Strony nie mogły przewidzieć z całą pewnością
i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności - za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
promieniowanie lub skażenia.
11.1.4 Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu przypadku
Siły Wyższej. O ile druga Strona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia
będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania
zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.
11.1.5 Z zastrzeżeniem ust. 12.1.1. lit. B i C, w przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie
przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.
12. POUFNOŚĆ

12.1.1 Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej
przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.
12.1.2 Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek
dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 14.1.1. w innych celach niż wykonanie Umowy.
12.1.3 Jakikolwiek dokument inny niż Umowa, o którym mowa w ust. 14.1.1., pozostaje własnością
Zamawiającego i po zakończeniu realizacji Umowy, na żądanie Zamawiającego, podlega zwrotowi wraz
ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji
elektronicznej.
13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1.1 Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub
pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
13.1.2 Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
14.1.1 Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień
publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
14.1.2 Umowa winna zostać zawarta w języku polskim, a jeżeli tak stanowi SIWZ również w innej wersji
językowej. W razie rozbieżności między wersjami językowymi Umowy rozstrzygającą jest jej wersja polska.
14.1.3 Liczbę egzemplarzy zawieranej Umowy dla każdej ze Stron z uwzględnieniem wersji językowych
określą Strony przed jej zawarciem chyba, że SIWZ stanowi inaczej.
14.1.4 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w Art. 144 ustawy PZP.
14.1.5 Podstawą do ewentualnej zmiany będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe określenie
okoliczności uzasadniających zmianę. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności
postanowień kształtujących treść stosunku prawnego nawiązanego umową, na które dana,
zindywidualizowana przyczyna wywarła wpływ, co dana Strona wykaże i przedstawi Stronie
przeciwnej stosowne dowody potwierdzające ten wpływ na koszty lub sposób wykonania Przedmiotu
Umowy.
14.1.6 Oprócz zmian, o których mowa w ust. 14.1.4, dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian w warunkach
umowy, przez które, na potrzeby tego zamówienia rozumieć należy, iż zmiany nieistotne to takie,
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które nie powodują zwiększenia wynagrodzenia oraz nie powodują wyłączenia zobowiązań Wykonawcy
wynikających z umowy.

15. UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE

15.1.1 Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie
dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszych OWU przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez upoważnionych
przedstawicieli Stron chyba, że SIWZ stanowi inaczej.
16. ZAWIADOMIENIA
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16.1.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca mogą
przekazywać pisemnie przez operatora pocztowego, faksem lub drogą elektroniczną.
16.1.2 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
16.1.3 Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze Stron lub z datą podaną na
zawiadomieniu, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

