
 Oznaczenie sprawy: 21/REG/22 
 

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień  
o wartości nie przekraczającej 130 000,00 złotych 
 

 
                                                                                                                Radom, dnia 26.07.2022 r. 

 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
Zamawiający – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywny zakup 
paliw płynnych do SWPZZPOZ w Radomiu” 
 
Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 
 
1.Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych do SWPZZPOZ 
w Radomiu w postaci: 
 

1) Etylina bezołowiowa 95 – 5400 litrów 
2) Olej napędowy ON – 4400 litrów 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania znajdują się w Załączniku Nr 1 do 
niniejszego zaproszenia. 
 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Główny Kod CPV: 09134100-8 
 
2.Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 
 
3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
- posiadają uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych (ważna koncesja). 
 
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
2) Odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC). 
 
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami: 
 
Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną. 
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są: 



Anna Krupa tel. (48) 332-46-02, e-mail: anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
Marek Pyzara tel. (48) 332-46-10 email: marek.pyzara@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
 
6.Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert. 
 
7.Opis sposobu przygotowywania ofert: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie 
sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym jako Załącznik 
Nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną 
w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 
a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim. 
 
b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, 
Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. 
 
c) Cena oferty musi być podana liczbą i słownie. 
 
d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać 
stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności i parafowane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 
 
e) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert 
(np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). 
 
f) Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: 
 
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW 
PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym; 26-607 
RADOM, UL. KRYCHNOWICKA 1 
 
- będzie posiadać oznaczenie: „Sukcesywny zakup paliw płynnych do SWPZZPOZ w 
Radomiu”. 
 
g) Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, 
aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty. 
 
h) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 
wyłącznie Wykonawcę. 
 
8. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2022 roku 
do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: 
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym; 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1, pokój 101 
(Zamówienia publiczne). 
 
9. Opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy 



oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. Szczegółowy sposób 
obliczenia ceny oferty znajduje się w Druku Oferty. 
 
a) Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia 
wszystkich elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku 
VAT w %, wartości brutto PLN. 
 
b) Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy ( dwóch miejsc po przecinku), 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 
się do 1 grosza. 
 
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną. 
 
11. Oferta powinna zawierać: 
 
1) Formularz oferty 
 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
3) Odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC). 
 
12. Istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy 
W załączeniu do niniejszego zaproszenia znajduje się wzór umowy stanowiący Załącznik 
Nr 2. 
 
13. Wadium, o ile przewidziano: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
                         



………………………………………………………. 
/nazwa wykonawcy/ 

................................................................... 
/dokładny adres/ 

................................................................... 
/telefon/fax 

................................................................... 
/adres e-mail – jeśli posiada/ 
 

KRS/CEiDG ……………………………… 

REGON ........................................ 
NIP ........................................                                       

 
OFERTA  WYKONAWCY 

 
                                                                                                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

                                                                                                                  Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 
                                                                                                                   Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym 

                                                                                                         26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 
 

Lp. Przedmiot zamówienia  Ilość                
w litrach 

Cena 
jednostkowa 
brutto  za 1 

litr PLN  

Podatek 
VAT …..% 

Cena 
jednostkowa 
netto za 1 litr 

PLN 

Rabat 
……% 

Cena 
jednostkowa 

brutto po 
upuście w 

PLN (brutto) 

Cena brutto po 
upuście w PLN                        

(kol. 3 x 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Etylina bezołowiowa 95  5400       

2 Olej napędowy ON 4400       

3 
 

Wartość brutto  zamówienia RAZEM etylina E95 ……………. + olej napędowy ON………..…… 
  

…………………………. 



Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na „Sukcesywny zakup paliw płynnych do SWPZZPOZ w Radomiu” oferujemy wykonanie przedmiotu  
 
zamówienia w cenie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………zł. 
 
Słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……… zł.  
 
Lokalizacja proponowanych stacji paliwowych: 
 

LP. Wyszczególnienie 

1 2 3 

1.  BP 95 

Adres stacji paliwowej na terenie miasta Radom:  
1.  

2.  
Adres stacji paliwowej na terenie województwa mazowieckiego:   
1.  

2.  

3. 

4. 

5. 

Adres stacji paliwowej na terenie miasta wojewódzkiego:  

1. 

2.  ON  
Adres stacji paliwowej na terenie miasta Radom: 

1.  
 

Przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia na: Sukcesywny zakup paliw płynnych do 
SWPZZPOZ w Radomiu 

 

 



Oświadczamy, że: 

1. Powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w zaproszeniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami opisu przedmiotu zamówienia. 
4. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 
5. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 
poz. 835).                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Zostałam (-em) poinformowana (-y) oraz sam poinformowałam (-em) osoby wskazane przeze mnie w ofercie, iż zgodnie z art. 13 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr 

Barbary Borzym 26-607 Radom ul. Krychnowicka 1. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Ryszard Bryś tel.: 48 33 24 562, e-mail: obrona@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C  ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne. 

 

……………………………… dnia ………………………r.                                ……………………………… 

                                                    (podpis) 
      



Załącznik Nr 1 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych w postaci: 
1. Etylina – 95 octan zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015r. Dziennik Ustaw z 2015r. 
poz. 1680 w ilości 5400 litrów dla pojazdów służbowych, kosiarek oraz pił spalinowych 
użytkowanych w SWPZZPOZ w Radomiu na 24 miesiące od podpisania umowy. 

2. Oleju napędowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015r. dziennik ustaw 2015 poz. 
1680 w ilości 4400 litrów dla koparek, ciągników oraz dla agregatów prądotwórczych 
użytkowanych w SWPZZPOZ na 24 miesiące od podpisania umowy.. 

3. Tankowanie etyliny będzie odbywać się do wskazanych przez odbiorcę marek i numerów 
rejestracyjnych pojazdów w ilości około 4000 litrów, pozostała ilość paliwa będzie 
tankowana do kanistrów. 

4. Tankowanie oleju napędowego będzie odbywać się do beczek oraz kanistrów. 
5. Płatność w formie bezgotówkowej kartami płatniczymi stosowanymi w danej stacji 

paliwowej. Na pojazdy samochodowe karty płatnicze na numer rejestracyjny pojazdu, na 
pozostałą ilość paliwa karty imienne. 

6. W miejscowości Radom musi znajdować się co najmniej dwie stacje paliwowe tankujące 
etylinę 95, w województwie mazowieckim co najmniej pięć stacji oraz na terenie kraju co 
najmniej jedna stacja w mieście wojewódzkim. 

7. W miejscowości Radom musi znajdować się co najmniej jedna stacja tankująca olej 
napędowy. 

8. Ilość zamawianego paliwa może ulec zmianie w zależności od potrzeb. 
9. Oferent zostanie wybrany na podstawie przedstawionej ceny paliw na dzień otwarcia ofert 

pomniejszony o zaproponowany przez dostawcę upust. Upust będzie obowiązywał przez   
cały okres trwania umowy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
UMOWA Nr …/DZP/22/AA 

 
NA ZAKUP PALIW PŁYNNYCH 

 
zawarta w dniu …......2022 r. w Radomiu (zwana dalej Umową) pomiędzy: 
 
Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Krychnowicka 1, 26-607 
Radom, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr 216170,  
posiadający NIP 948-20-40-243, REGON 670204531, reprezentowany przez: 
 
                     Dyrektor                            Mirosław Ślifirczyk 
 
nazywanym dalej Kupującym 
a 
 
(...) z siedzibą w (…) i adresem (...), wpisanym do CEIDG /wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy (…) pod nr (…) kapitał 
zakładowy (…) wpłacony w całości, posiadającym NIP (...), REGON (...) reprezentowanym 
przez: 
 
 
 
                     …………………..                      ………………………………… 
zwanym dalej Sprzedawcą. 
 
Umowa zawarta dla zamówienia wyłączonego na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), z zakresu 
przedmiotowego tej ustawy, zgodnie z Regulaminem udzielania pozaustawowych zamówień 
publicznych wprowadzonym Zarządzeniem nr 11/2021 Dyrektora Zamawiającego – po 
ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 

§ 1 
W oparciu o niniejszą umowę Sprzedawca sprzedaje Kupującemu Etylinę bezołowiową E95  
i olej napędowy ON, zgodnie ze złożoną ofertą Sprzedawcy, stanowiącą integralną część 
umowy. Tankowanie paliw odbywać się będzie na wskazanych stacjach paliwa na terenie 
miasta Radomia, województwa mazowieckiego i na terenie kraju. 
 

§ 2 
1. Sukcesywny zakup paliw dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym, za pomocą 

elektronicznych kart flotowych, na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą 
dowody wydania, które maja charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. 

2. Transakcje odbywać się będą po cenach aktualnie widniejących na dystrybutorze w 
momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie. 

 
 



§ 3 
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości obowiązującej w momencie zakupu (cena 

z dystrybutora) pomniejszonej o stały rabat w wysokości:   
– za E95 - …..% od ceny obowiązującej w dniu zakupu na stacji paliw (cena z 
dystrybutora), 
– za ON - …..% od ceny obowiązującej w dniu zakupu na stacji paliw (ceny z 
dystrybutora). 

2. Szacunkowa wartość umowy wynosi ………………………. zł netto, powiększona o 
podatek VAT wynosi ………………. zł brutto. 

3. Strony oświadczają, że ilości paliwa wskazane przez Kupującego w Opisie przedmiotu 
zamówienia, załączonym do zaproszenia do składania ofert stanowią wyłącznie ilości 
wynikające z szacowania wielkości zamówienia na potrzeby wszczęcia procedury 
zakupowej. 

4. Kupujący nie ma obowiązku zakupić paliwa w ilościach, o których mowa w ust. 3, a 
Sprzedawca nie ma prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Kupującego z tytułu 
wykupienia paliwa w ilości mniejszej lub większej od ilości szacowanej. 

5. Łączna wartość faktycznie zakupionego paliwa przez Kupującego, odmienna niż wskazana 
jako szacunkowa, o czym mowa w ust. 2, pozostaje bez wpływu na zaoferowaną cenę 
zakupu paliwa. 

6. Kupujący udziela zgody na doręczanie faktur i załączników drogą elektroniczną na adres                           
e-mail: szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

 
§ 4 

1. Sprzedawca zobowiązuje się, w przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad w 
zakupionym paliwie, do wymiany paliwa na wolne od wad na swój koszt. 

2. Sprzedawca ma obowiązek przedstawić Kupującemu dokument świadectwa jakości 
sprzedanego paliwa na każde żądanie Kupującego w wyznaczonym terminie. 

3. W przypadku zastrzeżeń co do jakości sprzedanego paliwa, Kupujący powiadomi o 
powyższym fakcie Sprzedawcę, a ten umożliwi Kupującemu, w obecności swojego 
przedstawiciela, pobranie próbek zakwestionowanej dostawy paliwa, w celu poddania ich 
badaniom w niezależnym laboratorium badawczym. Procedurę reklamacyjną określa 
Sprzedawca, z tym, że nie może ona wyłączać drogi sądowej i nie obowiązuje w zakresie 
sprzecznym z Umową.  

4. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Kupującego co do 
jakości paliwa, Sprzedawca wymieni sprzedane paliwo na paliwo o właściwych 
parametrach, zgodnych z umową. Dodatkowo Sprzedawca pokryje koszt lub zwróci 
Kupującemu koszt: przeprowadzonych badań próbek paliwa, usuwania awarii, lub wymiany 
pojazdów lub urządzeń, jeśli zastosowano paliwo, niespełniające norm jakościowych 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw ciekłych z 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 ze zm.), spowoduje 
ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

5. Podstawą do żądania od Sprzedawcy pokrycia lub zwrotu poniesionych kosztów napraw lub 
wymiany pojazdów i urządzeń, o czym mowa w ust. 4, będzie wykonana ekspertyza przez 
obiektywnego rzeczoznawcę. 

 
§5 

1. Umowę zawiera się na czas określony, tj. okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Kupujący może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania 

okresów wypowiedzenia w przypadku gdy: 
a) laboratorium badawcze wykaże, iż sprzedawane paliwo nie spełnia norm jakościowych, 



b) Sprzedawca nie przedstawi Kupującemu dokumentu świadectwa jakości paliwa mimo 
żądania zgłoszonego prze Kupującego, 

c) w całym okresie obowiązywania umowy, Sprzedawca, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność, nie zapewni ilości stacji paliwowych, zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym integralną część umowy. 

3. Za przyczyny niezapewnienia zgodnej z umową ilości stacji paliwowych, za które ponosi 
odpowiedzialność Sprzedawca nie uważa się zdarzeń, za które Sprzedawca nie ponosi winy: 
modernizacji stacji, wyłączenia, awarii systemu obsługi, likwidacji stacji – o ile w tym czasie 
utrzymana zostanie możliwość tankowania i użycia karty flotowej w miejscowości Radom.  

 
§6 

1. Zapłata ceny określonej w § 3 ust. 1 nastąpi się na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Sprzedawcę faktury VAT, doręczonej  do siedziby Kupującego, w terminie 30 dni od daty 
jej wystawienia. 

2. Faktura może być też w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na konto PEPPOL 
nr 9482040243 o jakiej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze zm.). 

3. Kwota faktury VAT zgodna będzie z cenami jednostkowymi, wynikającymi z Załącznika 
nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na następujące konto bankowe Wykonawcy: 
................................................................................................................................................ 

5. Za sprzedane paliwo Sprzedawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu:  
- za okres od 1 dnia do 15 dnia miesiąca oraz 
- za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca 
w terminie do siedmiu dni po zakończeniu okresu wraz załączonym wykazem transakcji. Za 
datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

 
§ 7 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% szacowanej wartości 
brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 2 umowy, w przypadku rozwiązania przez Kupującego 
umowy w trybie natychmiastowym, o czym mowa w § 5 ust. 2 umowy. Niezależnie od 
sposobu rozliczania kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej 
wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 
umownych.  

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 
kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 8 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacja niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Kupującego. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego i obowiązujący u Sprzedawcy stosowany regulamin dotyczący sprzedaży 



paliwa na stacjach i używania kart flotowych pod nazwą …………., o ile nie stoi w 
sprzeczności z umową . 
 

§ 11 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
2. Integralną częścią umowy jest oferta Sprzedawcy z dnia ………..…. oraz Opis przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
Kupujący                                                                                                  Sprzedający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


