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Załącznik nr 4 
do Zapytania ofertowego 
nr sprawy: LDZ-WA.2720.21.2022 

WZÓR 
UMOWA NR ……………………. 

 
zawarta w Łodzi w dniu ........................……. pomiędzy: 
Urzędem Statystycznym w Łodzi, ul. Suwalska 29, Łódź, posiadającym REGON: 000331530,  
NIP: 7291020493 zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje: 
…………………………………………………………………………….. 
a 
................................................................................................................, wpisaną/wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
(ewidencji działalności gospodarczej), prowadzonego/prowadzonej przez 
.................................................................................... pod numerem ............................................., posiadającą/posiadającego 
REGON............................................... 
NIP ............................................................., kapitał zakładowy ……………………- kapitał wpłacony…………………………………….. 
zwaną/zwanym dalszej treści umowy „Wykonawcą’’, którą/którego reprezentuje: 
.............................................................................................................................. 
o następującej treści: 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Bezgotówkowy 
zakup produktów paliwowych, usług i produktów pozapaliwowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi” 
oraz oferty z dnia ………………… złożonej w tym postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
przedmiotu umowy, szczegółowo określonego w § 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw: etyliny Pb-95 i Pb-98 oraz oleju 
napędowego do służbowych samochodów należących do Zamawiającego, przy użyciu kart paliwowych w sieci 
stacji paliw wskazanych przez Wykonawcę. 

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie miał możliwość także bezgotówkowego zakupu 
płynów eksploatacyjnych, olejów silnikowych, drobnych akcesoriów samochodowych, samochodowych 
środków czyszczących oraz możliwość płatności kartą opłat za autostrady (opcjonalnie). 

4. Marki, typy i numery rejestracyjne pojazdów są wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany w wykazie samochodów uprawnionych do 
tankowania. 

5. Przedmiot umowy realizowany będzie na wszystkich stacjach Wykonawcy, których wykaz stanowi załącznik nr 3 
(lub wskazanych na stronie internetowej……………………………), przy czym stacjami wskazanymi przez Wykonawcę, 
czynnymi 24 h/dobę, położonymi w odległości max. 10 km od siedziby, są: 

Miejscowość / adres siedziby bądź Oddziału 
Zamawiającego 

Adres jednej stacji paliw, która spełnia wymóg 
odległości 10 km od siedziby i znajduje się w obrębie 

granic administracyjnych wskazanego miasta 

Urząd Statystycznego w Łodzi,  

Łódź, ul. Suwalska 29. 

 

Łódź, ul…………………………………………….* 

Oddział w Brzezinach 

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 14. 

 

……………………………………………………………………* 

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, 

Piotrków Tryb., ul. Wronia 65. 

 

Piotrków Tryb., ul………………………………………..* 
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Oddział w Sieradzu, 

Sieradz, Plac Wojewódzki 3. 

 

Sieradz, ul……………………………………………….* 

 
§ 3 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za 
faktycznie zakupione paliwo według ceny detalicznej z dystrybutora z dnia tankowania obowiązującej na 
danej stacji ze stałym rabatem w wysokości: 
a) Etylina Pb 95 lub Pb 98 - ……% (słownie: ……………………………) od ceny detalicznej lub wartości, 
b) Olej napędowy ON - ……% (słownie: ……………………………) od ceny detalicznej lub wartości. 

2. Dodatkowo, strony ustalają, że z tytułu zakupu płynów eksploatacyjnych, olejów silnikowych, drobnych 
akcesoriów samochodowych oraz samochodowych środków czyszczących Zamawiającemu będzie 
przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie zakupiony towar ze stałym rabatem w wysokości ……% (słownie: 
……………………………) od ceny detalicznej na danej stacji lub wartości. 

3. Umowa będzie realizowana w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej przedmiotu zamówienia, określonego w Zapytaniu ofertowym,  
a Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia.  

4. Każda transakcja powinna być potwierdzona dokumentem z następującymi informacjami: 

a) data zakupu, 

b) miejsce zakupu paliwa, 

c) rodzaj pobranego paliwa, 

d) ilość pobranego paliwa, 

e) numer rejestracyjny pojazdu, 

f) cena za 1 litr paliwa w dniu sprzedaży, 

g) łączna kwota za zakupione paliwo, 

h) zakupione płyny eksploatacyjne, oleje silnikowe, akcesoria samochodowe, samochodowe środki 
czyszczące, 

i) opłaty za autostrady. 

§ 4 
TERMIN WYKONANIA  

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.02.2023 r. do 31.01.2026 r.  
 

§ 5 
ZASADY OBSŁUGI KART 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu 7 kart paliwowych na numery rejestracyjne pojazdów 
Urzędu Statystycznego w Łodzi (z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ich liczby) niezwłocznie po 
zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca wystawi karty na postawie wykazu samochodów, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, na cały 
okres obwiązywania umowy. 

3. Dokonanie pierwszej transakcji przy użyciu karty rozpocznie działanie całego systemu tankowania 
bezgotówkowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby kart paliwowych, o których mowa  
w ust. 1, w trakcie obowiązywania umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegnie liczba samochodów służbowych 
Zamawiającego, numer rejestracyjny samochodu, a także gdy karta ulegnie zniszczeniu lub zagubieniu. 

5. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne. Dotyczy to także kart paliwowych do samochodów zakupionych  
w trakcie obowiązywania umowy.  

6. Na karcie paliwowej dla pojazdów będą zakodowane dane, np.: nazwa użytkownika, numer rejestracyjny 
pojazdu, pojemność zbiornika określająca maksymalne jednorazowe tankowanie, rodzaj paliwa itp.  
(w zależności od możliwości technicznych danego Wykonawcy – do uzgodnienia). 
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7. W przypadku utraty lub zniszczenia karty, Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia 
Wykonawcy. Zawiadomienie powinno być złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………… . 
Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o wydanie nowej karty po uprzednim, 
niezwłocznym zgłoszeniu utraty karty lub jej zniszczenia. 

8. Wykonawca wyda duplikat karty lub dokona wymiany karty na nową nie później niż w terminie 7 dni, za 
dodatkową opłatą według stawki obowiązującej u Wykonawcy w dniu wydania nowej karty. 

9. Wykonawca wyda, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, duplikat karty źle funkcjonującej z winy 
Wykonawcy bez dodatkowych opłat. 

10.  Od momentu otrzymania zgłoszenia Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za transakcje dokonane 
przy użyciu zagubionej lub skradzionej karty. 

11. Zamawiający jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wszystkich wydanych mu kart i za korzystanie 
z nich w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy. 

12. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat za korzystanie z bezgotówkowych elektronicznych kart 
paliwowych. 

13. Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego zabezpieczenia finansowego od zakupionego paliwa  
i pozostałych artykułów oraz nie może ustalić na karcie limitu na zakup paliwa. 

 

§ 6 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych 
przez Zamawiającego ilości paliw oraz pozostałych artykułów i usług, wymienionych w § 2, z uwzględnieniem 
rabatów określonych w § 3.  

2. Dokonywane zakupy rozliczane będą 2 razy w miesiącu kalendarzowym. Okres rozliczeniowy trwać będzie od 1. 
do 15. i od 16. do ostatniego dnia danego miesiąca. Każdorazowo do faktury VAT Wykonawca dołączy dokładną 
ewidencję wykonanych transakcji. Zbiorcze zestawienie należy przekazać w formie elektronicznej. Za datę 
sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.   

3. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa 
oraz ceny paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji) w danym dniu, pomniejszonej o 
stały rabat wymieniony w § 3 ust. 1 lit a i b.  

4. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup płynów eksploatacyjnych, olejów silnikowych, drobnych 
akcesoriów samochodowych oraz samochodowych środków czyszczących wynikać będzie z ilości faktycznego 
zakupu ww. asortymentu oraz ceny obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji) w danym dniu, 
pomniejszonej o stały rabat wymieniony w § 3 ust. 2.  

5. Należności z tytułu wykonania umowy obejmujące pełen okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 2, płatne 
będą na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Prawidłowo 
wystawioną fakturę należy dostarczyć skutecznie nie później niż w terminie do 7 dni następujących po okresie 
rozliczeniowym. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT. 

8. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki 
ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

9. Strony nie wyrażają zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby trzecie. 

10. W przypadku zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy,  
w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
uwzględniającego nową, aktualną stawkę VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do Umowy. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr NIP: 7291020493 i upoważnia Wykonawcę  
do przesyłania faktur bez podpisu odbiorcy. 

12. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towaru i usług (VAT). 

13. Faktury za wykonaną usługę należy wystawić na: 
Urząd Statystyczny w Łodzi 
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ul. Suwalska 29  
93-176 Łódź 
NIP: 729-10-20-493 
Faktury wystawione przez Wykonawcę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariatusldz@stat.gov.pl . 

 

§ 7 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością, jaka wymagana jest  
od przedsiębiorcy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania, w tym za działania lub zaniechania osób którym 
powierzył wykonanie obowiązków, chyba, że spowodowane zostały działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą 
Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Wykonawca gwarantuje jakość paliw spełniającą kryteria i wymagania określone w Polskich Normach dla paliw 
ciekłych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680 z późn. zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.).  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw  
oraz dokumentów odnośnie warunków technicznych stacji paliw na każde żądanie Zamawiającego. 

6. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanego paliwa (niezgodności  
z normami). 

 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. Za każdorazowe stwierdzenie i zgłoszenie na piśmie przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, w tym uzasadnionego zastrzeżenia, co do jakości paliw potwierdzonego przez 
akredytowane laboratorium badawcze, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000 zł. 
Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z powodu:  

− siły wyższej,   
− awarii systemu obsługi,   
− przyjęcia paliwa na stację paliw,  
− modernizacji stacji paliw Wykonawcy.   

2. W przypadku 3 krotnego zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy  
w trybie natychmiastowym, tj. w terminie do 7 dni od daty wystąpienie ostatniej sytuacji, o której mowa  
w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  i obciążyć go karą umowną w wysokości 3 000 zł.  

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kary umownej  
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia umownego po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego. 

5. Odstąpienie od umowy, bądź naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone 
przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy 
niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary 
umownej. 

§ 9 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania 
części umowy. 

mailto:sekretariatusldz@stat.gov.pl
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 
po stronie Wykonawcy niewykonania bądź nienależytego wykonania jej postanowień, w szczególności  
w przypadku: 

a) niespełnienia kryteriów i wymagań jakościowych paliwa określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  
(Dz.U. z 2015, poz. 1680 z późn. zm.)., 

b) spadku liczby stacji benzynowych w stosunku do minimalnej liczby wymaganej przez Zamawiającego  
w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. poniżej 250 na terenie kraju, 

c) niespełnienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy kryterium wskazanego w Opisie przedmiotu 
zamówienia pkt 4 lit. a-d. 

 

§ 10 
POUFNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione przez 
Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy i nieujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, będą traktowane przez 
Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu 
i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym 
przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu umowy, pod rygorem pociągnięcia 
Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

3. Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, o których mowa  
w ust. 2 obejmuje w szczególności informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan 
bezpieczeństwa Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących 
 w tym zakresie u Zamawiającego. 

 

§ 11 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) („RODO”), Urząd Statystyczny w Łodzi (dalej US Łódź) niniejszym informuje o zasadach  
oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przez US Łódź Państwa danych osobowych. 

I. Wskazanie administratora: Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Statystyczny w Łodzi 
mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – zwany dalej „Administratorem”.  

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: US Łódź przetwarza Pani/Pana 
dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji umowy 
między stronami umowy, komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy. 

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych: Państwa dane osobowe zostały pozyskane  
od Wykonawcy, którego Państwo reprezentujecie w związku z realizacją umowy. 

IV. Obowiązek podania danych osobowych: Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do 
sprawnego bieżącego wykonywania Umowy lub zapewnienia wiarygodnej identyfikacji drugiej Strony.  

V. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane 
innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a 
ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom 
biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przez cały czas trwania umowy, 
jeżeli przekracza on okres 5 lat oraz zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164)  
oraz rozporządzenia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 
dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2019 poz. 246).  
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VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Nie będą Państwo podlegać decyzjom 
podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane 
do profilowania.   

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą: US Łódź pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których 
danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.  
W związku z tym, przysługują Państwu następujące prawa: 

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
– prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;   
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

IX. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 
lub organizacji międzynarodowych: Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom 
mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.  

X. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
US Łódź,  
a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony osobowych email: 
IOD_USLDZ@stat.gov.pl 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów związanych z realizacją umowy są: 
- ze strony Zamawiającego: 
   p. Magdalena Pastuszka, tel. 42 683-92-66; 510 993 390, e-mail: M.Pastuszka@stat.gov.pl , 
   p. Marek Wolniakowski, tel. 42 683 91 10, e-mail: m.wolniakowski@stat.gov.pl  
- ze strony Wykonawcy:  
  p. ……………………………………………,  (stanowisko) tel. ……………………………………………… . 

W przypadku zmiany osoby wyznaczonej do kontaktów Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego na piśmie. 

2. Wszystkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z niniejszą umową, które 
nie będą mogły być rozwiązane w drodze negocjacji, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw  
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych 
powszechnie obowiązujących na terenie Polski przepisów prawa. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Integralną część umowy stanową załączniki: 
- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 
- Załącznik nr 2 – Wykaz samochodów służbowych, 
- Załącznik nr 3 – Wykaz stacji paliwowych na terenie kraju. 
 

ZAMAWIAJACY                                                                                                WYKONAWCA 
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