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Załącznik Nr 7 do SIWZ  

Umowa nr OPZ/ /2020 - wzór 

  

Zawarta w dniu …………….. roku w Płońsku pomiędzy: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000033369, REGON 000308703, NIP 567-15-32-011 

reprezentowany przez:  

przy kontrasygnacie:  

Zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

…………………………… 

z siedzibą ………………… 

NIP ………………………. 

REGON …………………. 

KRS …………………….. 

reprezentowany przez: ………………… 

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Strony umowy zgodnie oświadczają, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, znak sprawy FZP.261.31.2020 przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wybrana 

została oferta w/w Wykonawcy. 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy są dostawy oleju napędowego ON (zadanie nr ……..) dla potrzeb Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Henryka 

Sienkiewicza 7 - zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia do postępowania nr FZP.261.31.2020, 

ofertą Wykonawcy oraz załącznikiem nr 1 – Formularz cenowy i załącznikiem nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Dostawy sukcesywne przedmiotu umowy będą realizowane w terminach i ilościach zależnych od bieżących 

potrzeb Zamawiającego. Wykaz samochodów upoważnionych do dostaw (tankowania) oraz szacunkowe 

zapotrzebowanie na paliwo przedstawia się następująco: 

        Zadanie nr … - ……………………………………………………….. 

Lp. Rodzaj paliwa 

Rodzaj pojazdu, 

pojemność 

zbiornika paliwa 

Szacunkowa ilość 

paliwa w litrach 

Wysokość stałego upustu w 

stosunku do ceny w dniu 

tankowania w % (Upust jest 

stały i nie ulega zmianie przez 

okres związania umową 

1 2 3 4 5 

1   ON olej napędowy 
 

 
  % 

 

3. Dostawy sukcesywne przedmiotu umowy będą realizowane w drodze indywidualnych dostaw, przeprowadzonych 

przez kierowców poszczególnych pojazdów (paliwo tankowane bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub do 

kanistrów) na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku realizacji zakupu poniżej 10 000 litrów na miesiąc, cena jednostkowa będzie pomniejszana o stały 

upust lub rabat. 
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5. Ilość poszczególnego asortymentu podana jest szacunkowo i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach 

wartości umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak niewykorzystanie wartości umowy nie może 

przekroczyć 30% wartości umowy brutto. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zamawiającego  

w przypadku nie wyczerpania przez okres związania umową asortymentu oraz ilości wymienionych w załączniku 

nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z dostawami sukcesywnymi 

przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą, PRZEDMIOTEM UMOWY zawartym  

w §1 umowy oraz załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej umowy; 

2) zabezpieczenia dostaw oleju napędowego w ilościach zależnych od potrzeb Zamawiającego realizowanych  

w stacjach benzynowych należących do Wykonawcy; 

3) dostaw oleju napędowego wyłącznie do samochodów należących do Zamawiającego, zgodnie z wykazem w § 1  

ust. 2 umowy;  

4) dysponowania minimum 1 stacją paliw zlokalizowaną nie dalej niż 5 km od lokalizacji pojazdów wskazanej dla 

zadania, lub w przypadku zadania Nr 3 nie dalej niż 8 km 

5) wystawienia faktur VAT zgodnie z § 4 niniejszej umowy 

2. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest: 

     ……………………………. 

     tel./fax./e-mail:  

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z §4. 

2. Niezwłocznego poinformowania Wykonawcy pisemnie o zmianach w wykazie samochodów upoważnionych do 

dostaw (tankowania) bez konieczności aneksowania umowy. 

3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest: 

……………….…………………. tel ……………….. 

4. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest: 

………….……………………, tel………..………… 

 

§ 4 

ROZLICZENIE STRON 

1. Wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty ……………………. zł brutto, 

słownie: ……………………………………………… , z zastrzeżeniem, że wartość umowy stanowi suma wartości 

brutto poszczególnych zadań. 

2. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z iloczynu ilości 

dostarczonego (zatankowanego) oleju napędowego zgodnie ze złożoną ofertą. Szczegółowy zakres finansowy 

przedstawia załącznik nr 1 (Formularz cenowy), który stanowi integralną część umowy 

3. Zapłata za dostawy sukcesywne będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z załączonym zestawieniem okresowym dostaw (tankowania) oleju napędowego z okresu, za który 

faktura VAT jest wystawiana. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury za dany okres rozliczeniowy, po zakończeniu danego okresu 

rozliczeniowego.  Za okres rozliczeniowy przyjmuje się: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres 

rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 

rozliczeniowego. 

5. Wykonawca na każdej wystawianej fakturze VAT zobowiązany jest w szczególności uwzględnić zaoferowany stały 

rabat (upust) cenowy określony w § 1 pkt. 2 umowy, bez konieczności wystawiania faktury korygującej. 

6. Wykonawca po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego wystawi fakturę VAT i do faktury VAT załączy 

zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające 
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m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę 

dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny opust dla paliw. 

7. Za ewentualne nieterminowe uregulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 

ustawowej. 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

9. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje  się datę uznania konta bankowego Wykonawcy. 

10. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

11. Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, może nastąpić jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

12. W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,  

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku zawarcia umowy 

po 18 kwietnia 2019 r., Zamawiający zastrzega możliwość: 

a) odbierania od Wykonawcy drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego zwanego platformą; 

b) wysyłania i odbierania, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

zwanego platformą, o ile druga strona wyrazi na to zgodę. 

13. W przypadku gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane 

dokumenty elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania inną 

osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną lub inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne wysyła upoważniona osoba lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy”. 

 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na dostawy sukcesywne realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia ……….. do dnia …………. lub zostaje rozwiązana wcześniej  

w przypadku wyczerpania wartości określonej w § 4 umowy (w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze). 

2. Zakup paliwa odbywać się będzie na stacji paliw : …………………………………………………...…..,  

czynnej codziennie - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

3. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi wykaz swoich stacji zlokalizowanych nie dalej niż 

5 km od lokalizacji wskazanej dla zadania. W przypadku zadania Nr 3 Wykonawca przedstawi wykaz swoich stacji 

zlokalizowanych nie dalej niż 8 km od lokalizacji wskazanej dla zadania Nr 3. 

4. W przypadku gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację oferującą do sprzedaży paliwo spełniające wymogi 

Zamawiającego, Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego na każdej ze swoich stacji, 

przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru stacji paliw usytuowanej najbliżej siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza czasowe wyłączenie stacji wskazanej w pkt. 2, jednak  

w takim przypadku Wykonawca winien wskazać inną stację paliw położoną najbliżej wyłączonej stacji spełniającą 

wymogi Zamawiającego dotyczące odległości od lokalizacji pojazdów wskazanej dla danego zadania, na której 

będzie istniała możliwość zatankowania paliwa i bezgotówkowego rozliczenia. 

 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

1. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto. 

2. Za nienależyte wykonanie lub niewykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w  wysokości 5% wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych 

szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie należności  

w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych bezpośrednio z faktur VAT dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy. 
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§ 7 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  przypadkach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) w przypadku wygaśnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obrotu paliwami 

ciekłymi, przed zakończeniem realizacji niniejszej umowy i nie dostarczenia przez Wykonawcę nowego, 

obowiązującego dokumentu  lub w przypadku jej cofnięcia, 

5) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami wynikającymi z niniejszej umowy. 

2. W przypadku powtarzania się nienależytego wykonania dostaw (stwierdzone 3 przypadki lub więcej w okresie  

3 miesięcy), zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego 

uzasadnienia.  

 

§ 8 

REKLAMACJE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu sprzedaży paliwa nie odpowiadającego 

wymogom jakościowym, przy czym zła jakość będzie potwierdzona uznaniem reklamacji wg obowiązujących 

procedur.  

2. W sytuacji zaistnienia po stronie Zamawiającego uzasadnionego podejrzenia nie spełnienia przez dostarczone 

przez Wykonawcę paliwo wymagań jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  

9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami badań, a także naliczy karę umowną oraz może odstąpić od umowy i dochodzić od 

Wykonawcy zapłaty wszelkich kosztów powstałych w związku z niezgodnością paliwa z normami jakościowymi 

(w tym koszty nabywania paliwa w wyższej cenie) po pozytywnie rozpatrzonym postepowaniu reklamacyjnym. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 10 

DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ 

WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 

a) Dopuszcza się przedłużenie umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych określonych  

w umowie (zmiana terminu obowiązywania umowy). 

b) Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie.   

c) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy, 

d) Zmiany szacunkowej ilości paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego 

e) Dopuszcza się zmianę postanowień umowy z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, jak 

zagrożenia epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia 

międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze siły 

wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe 

wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby 

pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego 

niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem paliwa.  
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3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ.   

4. Zmiany szacunkowej ilości paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego nie wymagają zawarcia aneksu do 

umowy. 

 

 

§ 11 

1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do przetwarzania ich 

danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane 

te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej 

trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie 

i na zasadach określonych Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  opublikowane w Dzienniku Urzędowym L nr 119 z 2016 r., str. 

1. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie.  

W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych w trakcie realizacji 

umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca,  

a dwa Zamawiający. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


