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PROJEKT 

UMOWA Nr ………. 

Zawarta w dniu …………………….  

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 

Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  

reprezentowanym przez Dyrektora Elżbietę Czeszewską 

zwanym dalej Zamawiającym,   

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………. REGON: ……………………………………………. 

reprezentowaną/ym przez ……………………………………………………………………………. 

zwaną/ym  w treści umowy Wykonawcą. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr M-2373-07/2018 w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, strony zawierają 

umowę następującej treści. 

PRZEDMIOT I CENA UMOWY 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa paliw płynnych: 

- oleju napędowego (ON) 

- benzyny bezołowiowej (PB95) 

- gazu propan-butan (LPG) 

dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej umowy.   

2. Wykonawca oświadcza, że sprzedawane przez niego paliwo posiada jakość zgodną  

z obowiązującymi normami odpowiednio dla rodzaju: 

a) olej napędowy (ON): PN-EN 590:2013-12, powinien być przeznaczony do użytku 

zarówno zimą jak i latem; 

b) benzyna bezołowiowa (PB95): PN-EN 228:2013-04 zgodnie w Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia  

9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1680); 

c) gaz propan-butan (LPG): PN-EN 589:2009 zgodnie w Rozporządzeniem Ministra 

Energii w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) z dnia  

14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 540) 

3. Szacunkowe ilości paliw, jakie Zamawiający zamierza zakupić w okresie trwania umowy: 

- olej napędowy (ON) – 14 000 litrów, 

- benzyna bezołowiowa (PB95) – 13 000 litrów, 

- gaz propan-butan (LPG) – 3 200 litrów. 
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4. Szacunkowe ilości służą tylko i wyłącznie obliczeniu ceny oferty i porównaniu ofert. 

Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie 

przysługiwało jakiekolwiek roszczenie. 

5. Limitem określającym górną granicę dostaw (zakupów) w ramach niniejszej umowy jest 

jej wartość brutto określona w § 2 ust. 1  

6. Paliwa tankowane będą na stacji paliw Wykonawcy bezpośrednio do zbiorników 

pojazdów. Zamawiający przewiduje także zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju 

napędowego do innych pojemników – kanistrów (przeznaczonego np. do kosiarek).    

 

§ 2 

1. Szacunkowa wartość umowy wynosi ……..………..…… zł brutto (słownie: 

………….…..).  

2. Wartości procentowe oferowanego upustu dla poszczególnych rodzajów paliw wynoszą: 

-  …….. % dla oleju napędowego (ON); 

- ……… % dla benzyny bezołowiowej (PB95); 

- ………% dla gazu propan-butan (LPG). 

3. Wartość upustu na paliwa będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy.  

 

CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od ……...2018 r. do …….…. 2021 r. 

2. W przypadku dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania od 

umowy bez okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi mieć 

formę pisemną, pod rygorem nieważności. 

3. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności: 

a) niewywiązywanie się z przyjętych do wykonania dostaw, 

b) tankowanie pojazdów Zamawiającego paliwem innej jakości niż określona  

w niniejszej umowie. 

 

WARUNKI DOSTAW 

§ 4 

1. Miejscem dokonywania zakupów paliw będą stacje Wykonawcy: 

a) w Koszalinie: ul. ………………………………………… 

b) w Słupsku: ul. ………………………………………….. 

c) pozostałe, rozmieszczone na terenie całej Polski - wykaz stacji paliw stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy tankowanie paliwa na stacji Wykonawcy określonej w ust. 1 lit. a i b 

będzie niemożliwe z powodu awarii lub wyłączenia ze sprzedaży stacji paliw, 

Wykonawca zabezpieczy możliwość tankowania pojazdów na innej stacji działającej 

całodobowo na terenie miasta Koszalina lub Słupska oraz dokona rozliczenia 

finansowego we własnym zakresie.   

3. Sprzedaż paliw płynnych będzie dokonywana w systemie bezgotówkowym.  

4. Wydawanie paliw odbywać się będzie poprzez legalizowane dystrybutory  

z przepływomierzami. 

5. Wykonawca zapewnia możliwość tankowania na stacjach paliw, którymi dysponuje,  

w dni powszednie, dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie całodobowym. 
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6. W celu potwierdzenia nabycia paliw płynnych, każdorazowo kierowca Zamawiającego 

będzie otrzymywał paragon z kasy rejestrującej lub inny dokument potwierdzający 

nabycie paliwa. 

7. Dokument, o którym mowa w ust. 6 będzie zawierał: datę i godzinę tankowania, numer 

rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz rodzaj i ilość zatankowanego 

paliwa, cenę brutto obowiązującą w dniu tankowania, wysokość rabatu oraz cenę brutto 

po odliczeniu rabatu.        

8. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy jest 

……... tel. ………. e-mail: ………. 

9. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

……... tel. ………. e-mail: …… 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5 

1. Zamówienia realizowane będą według cen obowiązujących na stacji w dniu zakupu, 

pomniejszonych o upust wymieniony w § 2 ust. 2. 

2. Dostawy paliw będą rozliczane na podstawie wystawionej faktury wraz z dołączonym 

raportem transakcji.  

3. Faktury będą wystawiane ……… raz/y w miesiącu.  

4. Raport transakcji będzie zbiorczym zestawieniem, uszeregowanym według dat zakupu, 

zawierającym minimum następujące dane: 

a) data i godzina zakupu paliwa, 

b) numer rejestracyjny pojazdu,  

c) ilość i rodzaj zakupionego paliwa, 

d) cenę paliwa przed rabatem, wysokość udzielonego rabatu oraz cenę po odliczeniu 

rabatu, 

e) adres i numer stacji paliw, na jakiej dokonano zakupu. 

5. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu bankowego na konto 

Wykonawcy nr……………………..……………………………… w terminie do 30 dni od 

dnia otrzymania faktury. 

6. Faktura za dostarczony asortyment musi być opisana numerem realizowanej umowy. 

7. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.    

 

KARY UMOWNE 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% 

kwoty całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć świadectwo 

jakości paliwa w terminie do 5 dni roboczych.  

4. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanego paliwa, Zamawiający może zlecić 

na koszt Wykonawcy wykonanie próbki tej dostawy w niezależnym laboratorium 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli pojazd Zamawiającego zostanie uszkodzony z powodu złej jakości paliwa, co 

zostanie potwierdzone badaniami, o których mowa w ust. 3, koszty naprawy pojazdu 

pokrywa Wykonawca.  
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6. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie 

ewentualnych szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotowego 

zamówienia.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń 

należnych Wykonawcy. 

8. W razie opóźnienia Zamawiającego z zapłatą zobowiązań w terminie, Wykonawcy 

przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych. 

9. W sytuacji nieterminowych płatności, Wykonawcy nie przysługuje prawo do wstrzymania 

sprzedaży paliw.  

10. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 

opóźnia się z dokonaniem zapłaty przez okres dłuższy niż 60 dni. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisami art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

może w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 10 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu 

właściwemu rzeczowo sądowi w Koszalinie. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego  

i likwidacyjnego.   

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Formularz ofertowy  

2. Szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


