Zał. nr 5 do SIWZ

U M O W A NR TE /......... / 2017
bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych WPR SP ZOZ w Lublinie paliwami
płynnymi
zawarta w Lublinie w dniu ________2017 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 2016 r. poz. 678 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 2016 r. poz. 678 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 procedury przetargowej w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) .
§2
1. Przedmiotem umowy jest zakup paliw płynnych oleju napędowego (letniego i zimowego) na
zasadzie bezgotówkowego tankowania do pojazdów będących własnością Zamawiającego,
których wykaz stanowi załącznik nr ___ do umowy.
2. Umowa niniejsza określa warunki tankowania paliw płynnych w ilościach i rabacie wskazanym
w Zał. Nr 2 SIWZ stanowiącym załącznik nr ___ do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić tankowanie paliw płynnych posiadających świadectwo
jakości oraz spełniających wymogi określone: w R.M.G. z dn. 09.10.2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.), oraz w
Polskiej Normie olej napędowy (letni i zimowy) ON: PN – EN 590:2013-12.

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.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w ciągu 2 lat od dnia zawarcia
umowy wg cen obowiązujących na dystrybutorze w dniu tankowania / pomniejszonych o stały
rabat (niepotrzebne skreślić)
2. Tankowanie paliw płynnych, oleju napędowego następować będzie sukcesywnie, w miarę
potrzeb Zamawiającego w stacjach paliw zlokalizowanych zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ, który
stanowi załącznik nr ____ do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować sprzedaż paliwa w stacjach paliw czynnych
(całodobowo) we wszystkie dni tygodnia, na podstawie: kart elektronicznych z mikroprocesorem
lub dokumentem WZ. W przypadku zaproponowania tankowania bezgotówkowego w postaci
kart elektronicznych koszt wydania kart ponosi Wykonawca
4. W przypadku kart elektronicznych zostanie wręczony kierowcy tankującemu dokument
potwierdzający tankowanie w formie paragonu lub innego dokumentu stwierdzającego
dokonanie transakcji obowiązującego u Wykonawcy, który będzie zawierał:
a) nr rejestracyjny tankującego pojazdu,
b) ilość, rodzaj i cenę lub wartość tankowanego paliwa,
c) datę tankowania pojazdu.
5. Karty elektroniczne z mikroprocesorem upoważniają do dokonania bezgotówkowych
transakcji u Wykonawcy prowadzącego sieć stacji paliw, z zastrzeżeniem, że powyższe transakcji
dotyczyć będą włącznie oleju napędowego ON.
6. Karty elektroniczne z mikroprocesorem będą wystawiane na numer rejestracyjny
samochodu na podstawie stosownych wniosków Zamawiającego dotyczących wydania kart.
Wnioski, o których mowa powyżej, składane będą w formie pisemnej, z pieczęcią
Zamawiającego oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego.
7. Karty elektroniczne z mikroprocesorem, zgodne z powyższymi wnioskami zostaną wydane
najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od daty podpisania umowy.
8. Okres ważności karty elektronicznej z mikroprocesorem będzie się kończył w dniu podanym na
karcie. Użytkowanie karty po upływie tego okresu będzie niemożliwe.
9. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, zmiany lub likwidacji pojazdu, na które
wystawiona jest dana karta elektroniczne z mikroprocesorem Zamawiający zobowiązuje
się niezwłocznie zgłosić zaistniałą zmianę Wykonawcy w celu anulowania takiej karty i
wymiany na nową, zawierającą aktualne dane. Wymiana takiej karty odbywa się
zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 7-8.
10. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty elektronicznej z mikroprocesorem
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę w celu jej unieważnienia.
11. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za transakcje bezgotówkowe dokonane przy użyciu
utraconej lub skradzionej karty elektronicznej z mikroprocesorem od momentu otrzymania
faksem lub e-mailem zgłoszenia o jej unieważnienie. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi
Zamawiającemu faksem lub e-mailem fakt otrzymania zgłoszenia o unieważnienie utraconej lub
skradzionej karty.
12. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty elektronicznej z mikroprocesorem
Wykonawca wyda nieodpłatnie Zamawiającemu zamienną kartę, po pisemnym
skierowaniu wniosku o wydanie zamiennej karty w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
13. Jeżeli utracona karta elektroniczne z mikroprocesorem zostanie odzyskana Zamawiający
zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić ten fakt Wykonawcy.
14. W przypadku wyboru przez Wykonawcę rozliczenia w postaci kart elektronicznych z
mikroprocesorem w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, a dotyczącym używania
tych kart, zastosowanie mieć będą warunki ogólne używania kart elektronicznych obowiązujące

u tego Wykonawcy, doręczone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
15. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości, co poddany ocenie w
trakcie postępowania przetargowego i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie
Wykonawcy.
16. Wykonawca oświadcza, że prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami
własnymi lub część z nich zostanie zlecona podwykonawcom, lub
17. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:
- .....................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................
18. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o dostawy z podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego.
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawców.
20. Zapłata wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę dostawy, zostanie zrealizowana
przez Wykonawcę na podstawie wystawionej faktury zgodnie z podpisaną umową.`
§4
1. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, Zamawiający może warunkowo realizować zakupy paliw płynnych:
1.1 na stacjach Wykonawcy, zlokalizowanych w innych miejscowościach niż wskazane w
załączniku nr _____ do umowy
1.2 w przypadku nie posiadania przez Wykonawcę innych stacji paliw – Zamawiający zastrzega
sobie prawo do realizowania zakupu paliw płynnych w najbliższej stacji paliw podmiotu
trzeciego.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do rekompensaty strat
poniesionych przez Zamawiającego na warunkach określonych w §6 ust. 3.1 lub §6 ust. 3.2.
3. W przypadku, gdy stacje Wykonawcy będą modernizowane lub czasowo wyłączone z użytku
Zamawiający może tankować na zasadach i warunkach określonych w ust. 1.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:
Część od 1 do 6
................. zł netto (słownie: .............................................00/100 złotych) plus podatek VAT,
tj. ........................................ zł brutto (słownie: ..........................................00/100 złotych).
2. Zakupy paliwa rozliczane będą dwa razy w miesiącu, na fakturach zbiorczych: w okresie od 1
do 15 dnia miesiąca (z datą sprzedaży 15 dnia danego miesiąca) za okres od 16 do ostatniego
dnia miesiąca (z datą sprzedaży ostatniego dnia miesiąca).
Do każdej faktury zbiorczej Wykonawca dołączy potwierdzenia dokonanych transakcji
(załącznik szczegółowo obrazujący transakcje dokonane w danym okresie rozliczeniowym).
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności za tankowane paliwo przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie …. dni od daty wystawienia prawidłowo
wystawionej faktury i dołączonych potwierdzeń dokonanych transakcji. Za dzień zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu należności za pobrane paliwo na konto Wykonawcy.
4. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe.
5. Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za tankowane paliwo wymaga zgody
Zamawiającego.
§6
1. Tankowanie środków transportu Zamawiającego odbywać się będzie w stacjach paliw
Wykonawcy z rabatem, którego wysokość wynosi: ........ %

2. Stały rabat obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.
3. Rekompensata o której mowa w § 4 ust. 2 obejmuje:
3.1 dodatkowy opust za tankowanie paliw na stacjach Wykonawcy w wysokości 0,25 % wartości
tankowanego paliwa.
3.2 dodatkowy opust za tankowane paliwo na stacji podmiotu trzeciego w wysokości 0,25%
wartości tankowanego paliwa oraz rabat Wykonawcy w wysokości określonej w ust. 1.
2. Dodatkowy opust, o którym mowa w pkt. 3 stanowić będzie rekompensatę z tytułu
przejechanych dodatkowo kilometrów i ceny dodatkowo zużytego paliwa.
§7
1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu należą się od
Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy zgodnie z § 5
ust.1 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy należą się od
Zamawiającego kary umowne w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy zgodnie z
§ 5 ust.1 umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych.
§8
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia ......................................... r.
do dnia .......................... r.
2. Umowa wygasa przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1 gdy zrealizowana wartość
przedmiotu umowy osiągnie kwotę określoną w § 5 ust.1 umowy.
§9
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie należytej wymaganej
przepisami i normami jakości.
2. W przypadku stwierdzenia, że paliwo nie odpowiada Polskim Normom Wykonawca
zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów w przypadku zatankowania pojazdu
paliwem złej jakości. Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy na piśmie reklamację
z uzasadnieniem i żądaniami. Wykonawca winien w terminie 14 dni rozpatrzyć reklamację. W
przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do
wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami przedstawionymi przez
Zamawiającego. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka
postępowania na drodze sądowej.
3. W przypadku naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, poprzez dostawę paliwa
niezgodnego z normami jakościowymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego rozwiązania umowy (bez wypowiedzenia).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości paliwa.
5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć świadectwo jakości w terminie 7 dni od złożenia
żądania od konkretnej Stacji Paliw zgodnie z zał. Nr 2.
§ 10
1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP: 712-241-34-74.
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym płatnikiem podatku od towarów i usług
(VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP: .............................. .
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
- zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy.
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie stawki i kwoty
podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto z odpowiednim uwzględnieniem przepisów prawa
wprowadzających zmianę.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) i inne
obowiązujące w zakresie określonym w umowie przepisy prawne.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy
Sąd w Lublinie.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
1. KRS Zamawiającego
2. KRS Wykonawcy
3. oferta Wykonawcy zał nr 1,
4. formularz cenowy zał. nr 2,
5. wykaz stacji paliw Wykonawcy,
6. wykaz pojazdów Zamawiającego,

Zamawiający:

Wykonawca:

