
  Załącznik Nr 6  Cz. I, II
                            (projekt umowy)

U M O W A   NR DT/TP/......... / 2015
dostawy paliw płynnych Pb-98, Pb-95

zawarta  w dniu ............... 2015 roku   pomiędzy:

Wojewódzkim Pogotowiem  Ratunkowym Samodzielnym   Publicznym  Zakładem  Opieki 
Zdrowotnej  w   Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8  wpisanym do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000005890,
NIP: 712-241-34-74,   REGON: 431018621, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 

Zdzisław  Kulesza     -  Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu .............. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z 
art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj,  Dz. U. z 2013 r. poz. 
1203 z późn. zm.), wydruku komputerowego (identyfikator wydruku: RS ...................) zawierającego 
aktualne dane o Zamawiającym, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a
…………………..................…... z siedzibą w …..............(kod pocztowy, miejscowość ………),  ul. 
………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy …...............................(ewentualnie dodatkowo)z siedzibą w….....................,(nr i 
nazwa wydziału)........                  pod numerem KRS …..........,NIP:.............REGON….........…,kapitał 
zakładowy w wysokości ..................zł, kapitał wpłacony w wysokości …..............zwana/ą w dalszej 
części umowy „.Wykonawcą” ,  reprezentowana/ną  przez: 
1. imię i nazwisko....... / rodzaj reprezentacji wynikający z  dokumentów  rejestrowych
firmy ,  pełniona funkcja/
na podstawie pobranego w dniu …...........ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z 
art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj.  Dz. U.z 2013r. Poz. 1203 z 
późn. zm.), wydruku komputerowego (identyfikator wydruku: RP........................) zawierającego aktualne 
dane o Wykonawcy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 1
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 ze zm.).

§ 2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych Pb-98, Pb-95 do Zamawiającego część ….. .
2. Umowa niniejsza określa warunki dostawy paliw płynnych Pb-98, Pb-95 w ilościach    
    wskazanych w Zał. Nr 2 A  stanowiącym integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć paliwa płynne spełniające normę: 
    Pb-98, Pb-95 – PN-EN 228 oraz w R.M.G.  z dn.10.05.2013 r. w sprawie
    wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.). 
4. Podane w S.I.W.Z. ilości asortymentu są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy nie będą 
    przysługiwały żadne roszczenia o realizację ilości zapotrzebowanych, jeżeli potrzeby 
    Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.
5.Wykonawca oświadcza, iż złożył kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ustawy o podatku od  
    towarów i usług, w wysokości spełniającej wymogi ustawy o podatku od towarów i usług dla  
    zastosowania przesłanki wyłączającej odpowiedzialność Zamawiającego za zobowiązania podatkowe  



    w podatku VAT Wykonawcy. Termin ważności kaucji gwarancyjnej jest nie krótszy niż termin  
    obowiązywania niniejszej umowy. 
6. Zamawiający dokona weryfikacji wpłaty kaucji gwarancyjnej poprzez wgląd do wykazu podmiotów,  
    które złożyły kaucję gwarancyjną, publikowany w Biuletynie Ministerstwa Finansów.  
    

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu 1 roku od dnia 
    zawarcia  umowy.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb 
    Zamawiającego, w oparciu o zamówienia złożone e-mailem lub faksem.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia  w ciągu 10 godz. od 
    momentu złożenia zamówienia do godz. 9:00 lub ciągu 24 godz. od momentu  złożenia
    zamówienia po godz. 9:00, własnym środkiem transportu i na  własny koszt – loco siedziba
    Zamawiającego. Cena 1 m3 paliwa Pb-98, Pb-95 obowiązywać będzie z dnia złożenia
    zamówienia, jeśli zostanie złożone przez Zamawiającego do godz. 9:00, lub po cenie z dnia   
    dostawy gdy zamówienie zostanie złożone po godz. 9:00. Jako miejsce dostawy paliw płynnych
    Zamawiający wskazuje bazę WPR  SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
4. Niedotrzymanie powyższych terminów daje Zamawiającemu możliwość:
    a) odstąpienia od zamówienia i zakupu danej partii towaru u innego dostawcy, a różnicą 
        wartości zamówienia zostanie obciążony Wykonawca, lub
    b) naliczenie kar umownych w wysokości 0,5 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy 
        dzień opóźnienia, 
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości, co poddany ocenie w 
    trakcie postępowania  przetargowego i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie 
    Wykonawcy. 

§ 4
1. W przypadku Komisyjnego, ustalonego wspólnie z upoważnionym przedstawicielem 
    Wykonawcy stwierdzenia braków przy dostawach paliw płynnych, Wykonawca zobowiązuje 
    się do  ich uzupełnienia w ciągu 24 godzin, a za datę odbioru uważa się datę kiedy te braki 
    zostaną uzupełnione. 
2. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust.1 skutkować będzie zastosowaniem kar 
    umownych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt b.
3. Zamawiający przyjmować będzie paliwa do zbiorników podziemnych posiadających 
    aktualne świadectwa legalizacji.
4. Wskazania stanów paliw stwierdzone w zbiornikach Zamawiającego na podstawie 
    przyrządów pomiarowych (łat pomiarowych lub wydruku z sondy pomiarowej ) przed zalaniem
    paliw oraz ponowne pomiary po ich zalaniu, będą wiążące dla upoważnionych przedstawicieli
    Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Ilość stwierdzona podczas tych pomiarów uznawana będzie przez strony za faktyczny przedmiot 
    dostawy podlegający zapłacie.
6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej 
    umowy, Zamawiający może awaryjnie realizować dostawy paliw płynnych na własne potrzeby 
    i prowadzonej działalności od innych dostawców, na warunkach i cenach przez nich 
    oferowanych.
7. W  sytuacji, o której mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
    w wysokości różnicy ceny paliwa Wykonawcy a ceny paliwa zakupionego u innego Dostawcy.

§ 5
1. Wartość przedmiotu zamówienia określa się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:
    Część …...
     ................. zł netto (słownie: ............................................................. złotych) plus podatek VAT,



    tj. ........................................ zł brutto (słownie: ............................................................... złotych).

2. Wykonawca wystawia fakturę  nie wcześniej niż w dacie dostawy paliwa  Zamawiającemu.  
3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować zapłatę za dostarczone paliwo przelewem na konto  
     Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie ______ od daty otrzymania 
     prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wydania dyspozycji 
     bankowej dokonanej przez WPR  SP ZOZ w Lublinie. 
4.  Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe.
5. Wykonawca zobowiązuje się nie  dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 6
1. Sposób obliczania ceny jednostkowej 1 m3 paliwa płynnego strony ustalają w następujący  
    sposób:
1.1. Cena 1 m3 paliwa Pb-98, Pb-95 w temperaturze + 150 C będzie odniesiona do ceny 
       obowiązującej na terminalu u producenta paliwa wskazanego w ofercie Wykonawcy z dnia  
       złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania  dostawy plus/ minus marża handlowa w  
       wysokości ....... zł za m3 paliwa zgodnie z § 3 ust.3 umowy.
1.1.1.   Benzyna bezołowiowa Pb-98

stała marża handlowa  - ..............zł za 1 m3 paliwa
1.1.2.   Benzyna bezołowiowa Pb-95

stała marża handlowa  - ..............zł  za 1 m3 paliwa 
Stała marża handlowa  obowiązywać będzie przez okres trwania umowy.
2. Zmiana cen paliw płynnych u producenta ................. na terminalu w ................. uzasadnia
    odpowiednio zmianę ceny jednostkowej paliwa od tej daty bez konieczności zmiany umowy.

§ 7
1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu należą się od 
    Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto wskazanego
     w § 5 ust.1 umowy. 
2. Gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, 
    Zamawiający ma prawo dochodzić pełnego odszkodowania.
3. Wykonawca niezależnie od obowiązków określonych w § 9 umowy zapłaci karę umowną w 
    wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł) za każdą dostawę paliwa o złej jakości 
    (nienależytej jakości), co nie wyłącza odszkodowań uzupełniających.
4. W przypadku braku ważnej kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy, Zamawiający ma  
     prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto wskazanego w § 5  
     ust 1 niniejszej umowy.

§ 8
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie należytej wymaganej 
    przepisami i normami jakości. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy przed jej  
    rozładunkiem świadectwo jakości dostarczanego paliwa, które będzie załącznikiem do dokumentów  
    dostawy.  Niedostarczenie świadectwa jakości upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia   
    dostawy ze skutkiem określonym w § 3 ust. 2.
2. Zamawiający z każdej dostawy  będzie pobierał próbki paliw ( w obecności przedstawiciela 
    Wykonawcy), które będą przechowywane w garażowej stacji paliw i okresowo kierowane do 
     zbadania w specjalistycznym laboratorium (Centralne Laboratorium PKN ORLEN S.A. 
     20-447 Lublin, ul Zemborzycka 116 b) – czy odpowiadają Polskim Normom i załączonym
     świadectwom jakości.
3. Wykonawca ma prawo do zapoznania się z metodami pobierania próbek i oświadcza, że nie 
     będzie kwestionował sposobu ich pobierania.   

§ 9



1. W przypadku stwierdzenia przez laboratorium, że paliwo nie odpowiada Polskim Normom 
    Wykonawca zobowiązany jest do:
    a) poniesienia kosztów związanych ze zbadaniem paliwa,
    b) natychmiastowego wypompowania paliwa ze zbiorników i dostarczenia paliwa o 
        odpowiedniej jakości na swój koszt,
    c) poniesienia wszelkich kosztów, odszkodowań itp. związanych m.in. z remontami silników w 
        przypadku zatankowania pojazdu paliwem złej jakości oraz odszkodowań , kar itp. do których 
        zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający wobec nabywców paliw silnikowych złej jakości 
        (nienależytej jakości).
2. W przypadku naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, poprzez dostawę paliwa 
    niezgodnego z normami jakościowymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
    umowy co nie zwalnia Wykonawcę od wykonania obowiązków których mowa w ust. 1.
3. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego  
      informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. W przypadku braku ważnej kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy, Zamawiający  
    może odstąpić od umowy w terminie określonym w ust. 3.

§ 10
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia ......................................... 2015 r.
    do dnia ......................................2016 roku
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów dostaw, lub powtarzających się braków
     w dostawach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 
3. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego
     informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku przekroczenia kwoty brutto o której mowa w w § 5 
     ust. 1 umowy.

§ 11
1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
     posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP: 712-241-34-74.
     Zamawiający upoważnia przez okres obowiązywania umowy Wykonawcę do
     wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby przez nią
     upoważnionej.
2.  Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług
     (VAT) i  posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP: ............................... .

§ 12
1. Zakazuje się zmian zawartej umowy w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy Prawo 
    zamówień publicznych.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
    może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
    W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
    wykonania części umowy.
3. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron oraz wymaga formy 
    pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
    - zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości przedmiotu zamówienia brutto określonego
      w § 5 ust. 1 umowy.
5. Zmiany umowy przewidziane w ust. 4 dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie stawki i kwoty
     podatku VAT oraz wartości przedmiotu zamówienia brutto z odpowiednim uwzględnieniem
     przepisów prawa wprowadzających zmianę.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 



ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

§ 14
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd w 
Lublinie.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. załącznik nr 1 KRS Zamawiającego
2. załącznik nr 2 KRS lub inny dokument Wykonawcy
3. załącznik nr 3 - oferta,
4. załącznik nr 4 - formularz cenowy,

Wykonawca     Zamawiający 

 



Załącznik Nr 6  Cz. III
(projekt umowy)

U M O W A   NR DT/TP/......... / 2015
dostawy paliw płynnych ON

zawarta  w dniu ............... 2015 roku   pomiędzy:

Wojewódzkim Pogotowiem  Ratunkowym Samodzielnym   Publicznym  Zakładem  Opieki 
Zdrowotnej  w   Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8  wpisanym do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000005890,
NIP: 712-241-34-74,   REGON: 431018621, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 

Zdzisław  Kulesza     -  Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu .............. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z 
art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj,  Dz. U. z 2013 r. poz. 
1203 z późn. zm.), wydruku komputerowego (identyfikator wydruku: RS ...................) zawierającego 
aktualne dane o Zamawiającym, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a
……………….................................. z siedzibą w …..............(kod pocztowy, miejscowość 
……………………),  ul. ………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …...............................(ewentualnie dodatkowo)z siedzibą 
w….....................,(nr i nazwa wydziału)........                  pod numerem KRS 
…..........,NIP:.............REGON….........…,kapitał zakładowy w wysokości ..................zł, kapitał wpłacony 
w wysokości …..............zwana/ą w dalszej części umowy „.Wykonawcą” ,  reprezentowana/ną  przez: 
1. imię i nazwisko....... / rodzaj reprezentacji wynikający z  dokumentów  rejestrowych
firmy ,  pełniona funkcja/
na podstawie pobranego w dniu …...........ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z 
art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj.  Dz. U.z 2013r. Poz. 1203 z 
późn. zm.), wydruku komputerowego (identyfikator wydruku: RP........................) zawierającego aktualne 
dane o Wykonawcy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 1
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 ze zm.).

§ 2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego ON do Zamawiającego.
2. Umowa niniejsza określa warunki dostawy oleju napędowego ON w ilościach    
    wskazanych w Zał. Nr 2 A  stanowiącym integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej napędowy spełniający normę: 
    ON – PN-EN 590 oraz w R.M.G.  z dn.10.05.2013 r. w sprawie wymagań jakościowych dla  
    paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.). 
4. Podane w S.I.W.Z. ilości asortymentu są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy nie będą 
    przysługiwały żadne roszczenia o realizację ilości zapotrzebowanych, jeżeli potrzeby 
    Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.
5.Wykonawca oświadcza, iż złożył kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ustawy o podatku od  
    towarów i usług, w wysokości spełniającej wymogi ustawy o podatku od towarów i usług dla  



    zastosowania przesłanki wyłączającej odpowiedzialność Zamawiającego za zobowiązania podatkowe  
    w podatku VAT Wykonawcy. Termin ważności kaucji gwarancyjnej jest nie krótszy niż termin  
    obowiązywania niniejszej umowy. 
6. Zamawiający dokona weryfikacji wpłaty kaucji gwarancyjnej poprzez wgląd do wykazu podmiotów,  
    które złożyły kaucję gwarancyjną, publikowany w Biuletynie Ministerstwa Finansów.  
    

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy paliw płynnych ON codziennie oprócz  
    niedzieli i świąt od  poniedziałku do soboty bez dodatkowego zgłaszania zamówienia  
    telefonicznie, e-mailem lub faksem przez Zamawiającego, własnym środkiem transportu i na  
    własny koszt –  loco siedziba   Zamawiającego. Jako miejsce dostawy, Zamawiający wskazuje  
    bazę WPR  SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
2. Niedotrzymanie powyższych terminów daje Zamawiającemu możliwość:
    a) odstąpienia od zamówienia i zakupu danej partii ON u innego dostawcy. W przypadku
        zrealizowania zakupu ON u innego dostawcy po cenach wyższych aniżeli cena 1 litra ON
        uwzględniająca stały rabat handlowy o którym mowa § 6 umowy. Wykonawca zobowiązuje
        się do pokrycia wykazanej różnicy w wartości zamówienia, lub
    b) naliczenie kary umownej w wysokości 0,5 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy 
        dzień opóźnienia, 
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości, co poddany ocenie w 
     trakcie postępowania  przetargowego i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie 
     Wykonawcy. 

§ 4
1. W przypadku Komisyjnego, ustalonego wspólnie z upoważnionym przedstawicielem 
    Wykonawcy stwierdzenia braków przy dostawach oleju napędowego, Wykonawca    
    zobowiązuje się do  ich uzupełnienia w ciągu 24 godzin, a za datę odbioru uważa się datę kiedy  
    te braki zostaną uzupełnione. 
2. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust.1 skutkować będzie zastosowaniem kar 
    umownych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt b.
3. Zamawiający przyjmować będzie oleju napędowy ON do zbiorników podziemnych  
    posiadających aktualne świadectwa legalizacji.
4. Wskazania stanów oleju napędowego ON stwierdzone w zbiornikach Zamawiającego na  
    podstawie przyrządów pomiarowych (łat pomiarowych lub wydruku z sondy pomiarowej )  
    przed zalaniem paliw oraz ponowne pomiary po ich zalaniu, będą wiążące dla upoważnionych  
    przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Ilość stwierdzona podczas tych pomiarów uznawana będzie przez strony za faktyczny przedmiot 
    dostawy podlegający zapłacie.
6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej 
    umowy, Zamawiający może awaryjnie realizować dostawy oleju napędowego ON na własne 
    potrzeby  i prowadzonej działalności od innych dostawców, na warunkach i cenach przez nich 
    oferowanych.
7. W  sytuacji, o której mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
    w wysokości różnicy ceny paliwa Wykonawcy a ceny paliwa zakupionego u innego Dostawcy.

§ 5
1. Wartość przedmiotu zamówienia określa się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:
    Część III
     ................. zł netto (słownie: ............................................................. złotych) plus podatek VAT,
    tj. ........................................ zł brutto (słownie: ............................................................... złotych).

2. Wykonawca wystawia fakturę  nie wcześniej niż w dacie dostawy paliwa  Zamawiającemu.  
3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować zapłatę za dostarczone paliwo przelewem na konto  



   
    Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie____dni od daty otrzymania 
     prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wydania dyspozycji 
     bankowej dokonanej przez WPR  SP ZOZ w Lublinie. 
4.  Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe.
5. Wykonawca zobowiązuje się nie  dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 6
1. Sposób obliczania ceny jednostkowej 1 m3 paliwa płynnego strony ustalają w następujący  
     sposób:
1.1. Cena 1 m3 oleju napędowego ON w temperaturze + 150 C będzie odniesiona do ceny 
       obowiązującej u producenta wskazanego w ofercie Wykonawcy z dnia złożenia przez
       Zamawiającego zapotrzebowania  dostawy plus/ minus marża handlowa w wysokości ....... zł
       za m3 paliwa.
1.1.1.  Olej napędowy ON
           stała marża handlowa  - ..............zł za 1 m3 paliwa 
           Stała marża handlowa  obowiązywać będzie przez okres trwania umowy.
2. Zmiana cen paliw płynnych u producenta ................. na terminalu w ................. uzasadnia
    odpowiednio zmianę ceny jednostkowej paliwa od tej daty bez konieczności zmiany umowy.

§ 7
1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu należą się od 
    Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto wskazanego
     w § 5 ust.1 umowy. 
2. Gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, 
    Zamawiający ma prawo dochodzić pełnego odszkodowania.
3. Wykonawca niezależnie od obowiązków określonych w § 9 umowy zapłaci karę umowną w 
    wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł) za każdą dostawę paliwa o złej jakości 
    (nienależytej jakości), co nie wyłącza odszkodowań uzupełniających.
4. W przypadku braku ważnej kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy, Zamawiający ma  
     prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto wskazanego w § 5  
     ust 1 niniejszej umowy.

§ 8
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie należytej wymaganej 
    przepisami i normami jakości. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy przed jej  
    rozładunkiem świadectwo jakości dostarczanego paliwa, które będzie załącznikiem do dokumentów  
    dostawy.  Niedostarczenie świadectwa jakości upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia   
    dostawy ze skutkiem określonym w § 3 ust. 2.
2. Zamawiający z każdej dostawy  będzie pobierał próbki paliw ( w obecności przedstawiciela 
    Wykonawcy), które będą przechowywane w garażowej stacji paliw i okresowo kierowane do 
     zbadania w specjalistycznym laboratorium (Centralne Laboratorium PKN ORLEN S.A. 
     20-447 Lublin, ul Zemborzycka 116 b) – czy odpowiadają Polskim Normom i załączonym
     świadectwom jakości.
3. Wykonawca ma prawo do zapoznania się z metodami pobierania próbek i oświadcza, że nie 
     będzie kwestionował sposobu ich pobierania.   

§ 9
1. W przypadku stwierdzenia przez laboratorium, że paliwo nie odpowiada Polskim Normom 
    Wykonawca zobowiązany jest do:
    a) poniesienia kosztów związanych ze zbadaniem paliwa,
    b) natychmiastowego wypompowania paliwa ze zbiorników i dostarczenia paliwa o 



        odpowiedniej jakości na swój koszt,
    c) poniesienia wszelkich kosztów, odszkodowań itp. związanych m.in. z remontami silników w 
        przypadku zatankowania pojazdu paliwem złej jakości oraz odszkodowań , kar itp. do których 
        zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający wobec nabywców paliw silnikowych złej jakości 
        (nienależytej jakości).
2. W przypadku naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, poprzez dostawę paliwa 
    niezgodnego z normami jakościowymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
    umowy co nie zwalnia Wykonawcę od wykonania obowiązków których mowa w ust. 1.
3. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego  
      informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. W przypadku braku ważnej kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 2 ust. 5 umowy, Zamawiający    
    może odstąpić od umowy w terminie określonym w ust. 3.

§ 10
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia ......................................... 2015 r.
    do dnia ......................................2016 roku
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów dostaw, lub powtarzających się braków
     w dostawach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 
3. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego
     informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku przekroczenia kwoty brutto o której mowa w w § 5 
     ust. 1 umowy.

§ 11
1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
     posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP: 712-241-34-74.
     Zamawiający upoważnia przez okres obowiązywania umowy Wykonawcę do
     wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby przez nią
     upoważnionej.
2.  Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług
     (VAT) i  posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP: ............................... .

§ 12
1. Zakazuje się zmian zawartej umowy w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy Prawo 
    zamówień publicznych.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
    może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
    W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
    wykonania części umowy.
3. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron oraz wymaga formy 
    pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
    - zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości przedmiotu zamówienia brutto określonego
      w § 5 ust. 1 umowy.
5. Zmiany umowy przewidziane w ust. 4 dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie stawki i kwoty
     podatku VAT oraz wartości przedmiotu zamówienia brutto z odpowiednim uwzględnieniem
     przepisów prawa wprowadzających zmianę.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 



§ 14
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd w 
Lublinie.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. załącznik nr 1 KRS Zamawiającego
2. załącznik nr 2 KRS lub inny dokument Wykonawcy
3. załącznik nr 3 - oferta,
4. załącznik nr 4 - formularz cenowy,

Wykonawca     Zamawiający 
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