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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

UMOWA – WZÓR 
 

zawarta w dniu ……………………… 2019 r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. 
Poznańskiej 30, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003613, NIP: 788-17-50-689, 
w imieniu którego działa : 

Tomasz Przybylski – Dyrektor  

zwanym dalej Zamawiającym 

a firmą 

……………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

została zawarta umowa na wykonanie zadania pod nazwą: 

 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych”. 

Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 
1986 ze zmianami/, 
 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup paliw płynnych do samochodów służbowych przy pomocy kart 

paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy, na warunkach zawartych w specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz w ofercie przetargowej stanowiących integralną część umowy. 

2. Zamawiający przewiduje zakup paliwa w ilości szacunkowej: 

a) benzyna bezołowiowa Pb95  – 250 litrów 

b) olej napędowy                      – 110 000 litrów 

 c) gaz LPG                                – 350 litrów 

 d) dodatek do paliwa AdBlue  – 200 litrów 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszej Umowy z prawa opcji tj. zwiększenia o 

20% ilości zamówienia podstawowego, co Wykonawca akceptuje, poprzez podpisanie niniejszej Umowy.  

Ostateczna ilość zakupionych w ramach prawa opcji dostaw będzie uzależniona od bieżących potrzeb 

Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze 

skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy. Prawo opcji nie stanowi jednak obowiązku, z którego 

Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa dotyczy sprzedaży paliw osobom zatrudnionym i upoważnionym przez Zamawiającego, zgodnie z 

treścią oferty na stacji paliw na terenie miasta Nowy Tomyśl, Zbąszyń i Opalenica oraz na innych stacjach na terenie 

Polski należących do Wykonawcy. 

5. Sprzedaż paliw osobom upoważnionym do pojazdów Zamawiającego, następować będzie na podstawie ważnych 

kart paliwowych wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z przekazanym wykazem numerów rejestracyjnych 

samochodów służbowych Zamawiającego – stanowiącym załącznik do Umowy. 

6. Wykonawca zapewnia całodobowy dostęp do paliw (przez 7 dni w tygodniu) na stacji / stacjach paliw na terenie 

miasta Nowy Tomyśl, Zbąszyń i Opalenica oraz na innych stacjach na terenie Polski należących do Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem, że dla stacji w miejscowości Opalenica Zamawiający dopuszcza stację czynną w godzinach 6.00 – 

22.00. 

7. W razie awarii dystrybutorów na jednej z ww. stacji Wykonawca jest obowiązany zapewnić tankowanie awaryjne w 

stacji w innej najbliżej położonej miejscowości (jednak nie dalszej niż 20 km od stacji, na której wystąpiła awaria). 
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8. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane paliwa płynne spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 

1680). 

9. Wykonawca oświadcza, że jego stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. 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 poz. 1853 ze zm.). 

 

§ 2 

1. Na poszczególne rodzaje paliw Wykonawca stosować będzie ceny zgodnie z widniejącymi cenami na dystrybutorze 

w momencie tankowania pomniejszonymi o stały wyrażony w % upust. 

2. Upust wynosi: 

a) …………% ceny brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej w momencie tankowania, 

b) …………% ceny brutto za 1 litr oleju napędowego w momencie tankowania, 

c) ………… % ceny brutto za 1 litr LPG. 

d) ………… % ceny brutto za 1 litr dodatku do paliwa AdBlue 

3. Określone w SIWZ ilości zakupu paliw są ilościami szacunkowymi, stanowią jedynie element do określenia wartości 

umowy i nie stanowią podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw 

faktycznie zakupionych przez Zamawiającego (nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu paliwa w 

podanych ilościach). 

4. Poszczególne zakupy paliw będą rozliczane w sposób bezgotówkowy (ilość i wartość każdorazowo zakupionego 

paliwa będzie zarejestrowana w systemie Wykonawcy odnotowywana na potwierdzeniach transakcji wydanych 

Zamawiającemu). 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawierającej następujące informacje: 

• nazwę produktu, 

• datę zakupu paliwa, 

• nr rejestracyjny pojazdu, 

• numer karty (i/lub oznaczenie kierowcy), 

• miejscowość i numer stacji, 

• ilość pobranego paliwa, 

• cenę jednostkową paliwa widniejącą na dystrybutorze w dniu tankowania, 

• wartość brutto po upuście. 

2. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do 

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. 

3. Płatności z tytułu transakcji bezgotówkowych następować będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca do każdej faktury dołączy dokument wewnętrzny zawierający informacje ujęte w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Dopuszcza się możliwość dołączenia tego dokumentu w formie elektronicznej. 

5. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

6. Zapłata za zakupione paliwo regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 

do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Faktury należy wystawiać na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi, ul. 

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl NIP: 788-17-50-689. 

8. Dostawca nie wstrzyma dostaw w sytuacji wystąpienia opóźnienia w płatnościach za dostawy zrealizowane wcześniej 

nie przekraczające 30 dni. 

9. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego. 
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§ 4 

1. Umowa obowiązuje od dnia ……………….  do ………………..., z zastrzeżeniem jeżeli wcześniej nastąpi 

wyczerpanie maksymalnej wartości Umowy określonej w § 5 to do tego czasu. 

2. Możliwe jest przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na okres max. 12 miesięcy w przypadku niewykorzystania 

kwot, o których mowa w § 5 lub skorzystania z prawa opcji. 

 
§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z przemnożenia ceny jednostkowej brutto po upuście 

i ilości faktycznie zakupionego paliwa jednak nie więcej niż ………………zł brutto (słownie brutto ........................ 

zł) w okresie obowiązywania Umowy.  

2. Wartość umowy może zostać zwiększona z tytułu skorzystania z prawa opcji maksymalnie o 20% wartości umowy  

określonej w § 5 ust. 1 tj. o kwotę .............................. zł brutto (słownie: ...................  zł brutto).  

 

 

§ 6 

1. Wszelkie uszkodzenia pojazdów wynikłe z niewłaściwej jakości paliw tankowanych przez Zamawiającego na stacji 

Wykonawcy poniesie Wykonawca. 

2. Zamawiający zaakceptuje sposób reklamacji  jaki obowiązuje u Wykonawcy. 

 
§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych 

w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 5  ust. 

1; 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną ustaloną ryczałtowo na kwotę 100,00 zł (słownie: sto 

złotych 00/100) za każdorazową nieuzasadnioną odmowę sprzedaży paliwa. 

2. Zamawiający będzie miał prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z tytuł nienależytego wykonania bądź niewykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, a której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami)). 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy winny być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i winny być podpisane przez obie strony. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy określonych w  art. 144 ustawy Pzp. 
5. Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w 

umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:  

a) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana 
możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez 
przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie 
przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.  

b) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy do czasu zrealizowania wartości brutto umowy 
lub wykorzystania prawa opcji jednak nie dłużej niż  o 12 miesięcy.  

c) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla 
Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które 
wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie 
okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), 
oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia 
pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).  

d) Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 
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§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. W sprawach  nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i 

Używania Kart Wykonawcy o ile zapisy te nie są sprzeczne z postanowieniami SIWZ pod warunkiem doręczenia 

przez wykonawcę podpisanych przez niego tych Ogólnych warunków. 

3. Ewentualne spory dotyczące niniejszej Umowy, a nierozwiązane polubownie przez strony, zostaną rozpatrzone 

przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 10 

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

- oferta Wykonawcy 

- SIWZ z załącznikami 

- Zał. nr 1 „Wykaz samochodów Zamawiającego” 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1  

do umowy na  „Bezgotówkowy zakup paliw 

 płynnych do pojazdów służbowych” 

 z dn. ....................20....r. 

 
 
 

Wykaz samochodów Zamawiającego 
 

L.p. Marka pojazdu Numer rejestracyjny 

1 Polonez  Kombi 1,6 MPI PNT K989 

2 Mercedes - Benz Sprinter PNT G111 

3 Ambulans  T4 2,4 Diesel PNT S360 

4 Volkswagen LT 35 Furgon PNT 99GY 

5 Ford Transit PNT 99NX 

6 Volkswagen T4  PNT 22 RP 

7 Volkswagen CRAFTER PNT 05072 

8 Volkswagen CRAFTER 35 Furgon PNT 30043 

9 Mercedes Benz Sprinter PNT 37444 

10 Ford Focus DYB 1.6 TDCi Trend PNT 35252 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 

 

 

 


