
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

UMOWA  (wzór) 
 

zawarta w Białej Podlaskiej w dniu ………… 2020 r.   
 

pomiędzy :   
 

Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z Białej 

Podlaskiej [ul. Warszawska 20, 21-500 Biała Podlaska], zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000017617, reprezentowaną 

przez: ………………………………, zwaną w dalszej części Umowy: Zamawiającym, 
 

a 

…………………………… z siedzibą w ………………………… przy ul.  ………………… zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym w …………… … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 

……………… reprezentowaną przez: ………………….. 

lub  

……………………… przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, NIP …………….. działającym pod firmą 

……………, z siedzibą w ………….. przy ul. …………, nr PESEL ………………. zamieszkałym w 

…………………… przy ul. ………………….., zwanym w dalszej części Umowy: Wykonawcą  
 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym poniżej 214 000 euro (procedura znak: NZP.3520.1.2020) na dostawy paliw w formie 

tankowania 

             

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż paliw ciekłych oleju napędowego (ON) na zasadzie 

tankowania do pojazdów będących własnością Zamawiającego w ramach Zadania nr …. na Stacji Paliw 

zlokalizowanej w ……………………. przy ul. ………………….. na warunkach określonych w SIWZ i 

zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu tankowanie pojazdów na Stacji Paliw czynnej w godzinach: 

………………... (co najmniej 16 godzin na dobę) przez 7 dni w tygodniu. 

3. Paliwo kupowane przez Zamawiającego musi spełniać wymagania jakościowe określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz jest zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami 

Norm jakościowych PN-EN lub równoważnymi. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu paliwa poza stacją paliw wskazaną w ust. 1 w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności spowodowanych działaniem siły wyzszej¹, skutkujących wyłączeniem tej 

stacji z użytkowania, lub 

¹Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, 

ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań 

. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

-   wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

-   terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

-   skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które    

     mogą być spowodowane przez Wykonawcę; 

-   klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

-   bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców; 

-   inne wydarzenia losowe. 

2) czasowego wyłączenia tej stacji paliw z użytkowania z powodu konieczności przeprowadzenia prac 

mających na celu dostosowanie stacji paliw do zmian w obowiązujących przepisach. 

5. Łączny okres tankowania pojazdów poza stacją paliw wskazaną w ust. 1 z powodu okoliczności 

wskazanych ust. 4 pkt 2 w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć 30 dni. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu możliwość 

tankowania pojazdów w punkcie znajdującym się w odległości od siedziby Zamawiającego / filii / punktu 



wyjazdowego, - nie większej niż stacja paliw wskazana w ust. 1, mierzonej na podstawie mapy 

internetowej www.mapa.targeo,pl, jako odległość samochodowa (drogowa). 

 

§ 2 
1. Bezpośrednio po każdym tankowaniu Wykonawca dokona wpisu na karcie drogowej tankowanego 

pojazdu w zakresie: rodzaj wydanego paliwa, ilość, potwierdzi to własnoręcznym podpisem i pieczątką. 

2. Wykonawca na okoliczność każdego tankowania wystawi dokument WZ zawierający co najmniej 

informacje: ilość wydanego paliwa, cenę netto i brutto po upuście, podatek VAT oraz wartość wydanego 

paliwa. Wykonawca wystawi dokument WZ bezpośrednio po każdym tankowaniu i wyda wystawiony 

dokument kierowcy tankowanego pojazdu. 

3. Rozliczenie wydanego paliwa następuje w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę (dwa razy 

w miesiącu: za okres: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca) zestawienie 

zbiorcze, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W w/w zestawieniu należy określić: 

datę, ilość, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko osoby pobierającej oraz cenę z dystrybutora 

obowiązującą w chwili wydania paliwa. Fakt odbioru powinien być potwierdzony podpisem 

odbierającego (w załączeniu wzór zbiorczego zestawienia wydanych paliw). Zestawienie to stanowi 

podstawę do wystawienia faktury. Wykonawca stosujący przy realizacji zamówienia karty paliwowe 

dodatkowo prześle wykaz transakcji autoryzowanych kodem PIN na adres poczty elektronicznej 

wskazanej w §10 ust. 6 pkt 1. 
4. W przypadku odmowy sprzedaży bądź braku możliwości zakupu paliwa z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do zakupu paliwa w przedsiębiorstwie innego  podmiotu 

niż Wykonawca. Jeżeli cena zakupionego paliwa przekroczy cenę, którą Zamawiający byłby  zobowiązany 

zapłacić Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową, Wykonawca zwróci Zamawiającemu powstałą różnicę. 

 

§ 3 
1. Cenę paliwa ustala się w wysokości zgodnej z obowiązującą w Stacji Paliw w dniu sprzedaży, 

pomniejszoną o udzielone upusty określone w Ofercie Wykonawcy.. 

2. Wartość umowy brutto ustala się na kwotę …………. zł brutto (słownie: ……………………………)  

3. Ustalona w ust. 2 wartość umowy wynika z treści złożonej oferty na zadanie nr ….. i została obliczona 

jako iloczyn szacunkowej ilości paliwa oraz jego ceny jednostkowej (z uwzględnieniem zadeklarowanego 

upustu), określonej w Ofercie Wykonawcy. Cena jednostkowa określona w Ofercie Wykonawcy służy 

wyłącznie obliczeniu wartości umowy wskazanej w ust. 2, zgodnie z niniejszym ustępem i nie ma 

zastosowania do ustalenia należnej Wykonawcy ceny za sprzedane paliwa. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu paliwa w ilości mniejszej niż określona w Ofercie 

Wykonawcy, w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. Dostawa mniejszej 

ilości paliwa nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną odrębnie dla każdego tankowania, zgodnie 

z poniższym algorytmem: 

                                                                 C = P x S 

       gdzie: 

       C – cena za paliwo 

       P – faktycznie sprzedana ilość paliwa (w litrach) podczas danego tankowania 

       S – cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa (zawierająca wartość podatku VAT wg obowiązującej   

              stawki) ustalona na podstawie ceny uwidocznionej na dystrybutorze (w chwili sprzedaży paliwa),  

              pomniejszoną o wartość rabatu (upustu) określoną w §4 pkt 3 . 

6. Rozliczenie należności z tytułu dostawy paliw będzie dokonywane dwa razy w miesiącu (w okresach: od 

1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca), za paliwa sprzedane w danym okresie, na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury, z załączonym zestawieniem zbiorczym określonym 

w § 2 ust. 3 oraz (w przypadku realizacji przedmiotu niniejszej umowy z zastosowaniem kart 

paliwowych) wykazem transakcji autoryzowanych kodem PIN. 

7. Strony umowy zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 14 dniowy termin płatności 

liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu 

bankowego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

8. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, dotycząca zobowiązań powstałych 

w związku z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić po wyrażeniu (pod rygorem nieważności) 

pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego. 

http://www.mapa.targeo,pl/


    

§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się do : 

1) utrzymania (w sytuacjach kryzysowych) dla potrzeb Zamawiającego rezerwy paliwa, 

2) tankowania ambulansów poza wszelką kolejnością, 

3) stosowania upustu dla zadanie nr …. w wysokości zadeklarowanej w ofercie …… % ( …………… 

procent) ceny brutto w stosunku do aktualnej ceny oleju napędowego uwidocznionej na dystrybutorze.  

                                   

§ 5 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykazy pojazdów własnych z podanymi numerami rejestracyjnymi. 

2. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w wykazie pojazdów, o którym mowa w ust. 1, 

Zamawiający obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy aktualny wykaz pojazdów. 

 

§ 6 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw 

objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty 

właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Udokumentowanie przez Zamawiającego, że dostarczone paliwo nie odpowiada wymaganiom 

określonym w niniejszej umowie, może być podstawą do odstąpienia od umowy z zastosowaniem kar 

umownych, o których mowa § 8 ust. 1. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, 

Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                 

§ 7 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………… do dnia …………………… 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Umowa wygasa w przypadku, gdy wartość brutto przedmiotu umowy określona w § 3 ust. 2  zostanie 

zrealizowana w całości. 

3. Przedłużenie terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w przypadku 

niewyczerpania przez Zamawiającego wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 2. 

Przedłużenie umowy może zostać dokonane w formie pisemnej (w drodze aneksu do umowy) nie dłużej 

jednak niż o kolejne 3 miesiące. 

                                                    

§ 8 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 

Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokości: 

1) 10 % wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. Jeżeli odstąpienie dotyczy części umowy, podstawą obliczenia wysokości 

kary umownej będzie wynagrodzenie proporcjonalne do tej części, obliczone na podstawie ceny 

jednostkowej podanej przez Wykonawcę w ofercie; 

2) 10 % wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę (zapis ten nie stanowi 

uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od umowy za zapłatą oznaczonej sumy). Jeżeli odstąpienie 

dotyczy części umowy, podstawą obliczenia wysokości kary umownej będzie wynagrodzenie 

proporcjonalne do tej części, obliczone na podstawie ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę 

w ofercie; 

3) 5% ceny brutto zatankowanego do samochodu paliwa za każde rozpoczęte 15 minut oczekiwania na 

tankowanie w stosunku do terminu określonego w § 4 pkt 2; 

4) za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie w zakresie jakości dostarczanego paliwa – 

w wysokości 20% ceny brutto paliwa, którego jakość została zakwestionowana i udowodniona. 

2. Kary umowne będą płatne na podstawie not księgowych, w terminach wskazanych w nocie. Wykonawca 

wyraża Kary umowne będą płatne na podstawie not księgowych, w terminach wskazanych w nocie. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie oraz 

kosztów zakupionego paliwa zgodnie z treścią §2 ust. 4 z przysługującego mu od Zamawiającego 



wynagrodzenia. 

3. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa powyżej Zamawiający składa w formie pisemnej przesyłając 

je do Wykonawcy listem poleconym. 

4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 

 

§ 9 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy także w przypadku: 

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności określonej w niniejszej umowie, 

2) rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę, a w szczególności gdy Wykonawca, mimo 

trzykrotnego pisemnego wezwania do należytego wykonania umowy i wyznaczenia w tym celu 

dodatkowego terminu, nie uczynił tego w wyznaczonym terminie.  

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający może zrealizować w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz przewidzianych w niniejszej umowie, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub też rozwiązać umowę, w przypadkach i na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy wywołuje skutek na przyszłość, chyba 

że inny skutek przewiduje umowa lub bezwzględnie obowiązujący przepis prawa. 

 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy  ustawy Prawo 

zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące przedmiot niniejszej umowy. 

3. W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy integralną część umowy stanowi SIWZ i oferta 

Wykonawcy z dnia …………… 

4. Strony podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między 

nimi, a wynikających z umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeżeli po przeprowadzonych 

negocjacjach, Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze Stron. 

6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z drugą Stroną w sprawach wynikających z niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………, tel.: ……….., faks: ……….., e-mail: ………; 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………, tel.: ……….., faks: ……….., e-mail: ……… . 

      Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 6 nie stanowi zmiany niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1. 

6. Załączniki:  

       Zał. nr 1 – wzór Zbiorczego zestawienia wydanych paliw  

 

 

        WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

         .............................                                                                                          .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Załącznik nr 1 do umowy nr …. z dnia …………… 

 
            Pieczęć Stacji Paliw                                                                                                 

                                                                                                                                    

 

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE WYDANYCH  PALIW 

L.

p. 

   Data Nr rej. 

pojazdu 

Imię i nazwisko 

pobierającego 

Cena brutto 

z 
dystrybutora 

Ilość 

ON 

Podpis 

pobierającego 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 
 

Sporządził : …………………………                                    Sprawdził : …………………………….  
 

               

 

 

………………………………, dnia ………………………………. 

Miejscowość                                            data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


