Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy po modyfikacji z dnia 10.05.2019 r.

U M O W A Nr ______ /2019/ZP
na „Dostawę paliw płynnych
dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
zawarta w dniu __________ 2019 r. w Poddębicach, pomiędzy:
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Reprezentowanym przez: (imię i
nazwisko osoby reprezentującej
firmę)
KRS

Prezes Zarządu
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak

wpisanym pod numerem 0000384815 XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

NIP: 828-14-09-238
REGON: 101075971

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a:

Reprezentowanym przez: (imię i nazwisko
osoby reprezentującej firmę)
KRS lub
odpowied
ni rejestr:
NIP:
REGON:

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,
Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numrem 543893-N-2019 w dniu 06.05.2019 r., opartego
na przepisach Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych w ilości:
a) 60 000 litrów oleju napędowego;
b) 100 litrów benzyny bezołowiowej Pb95
zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym – Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., ul.
Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice.
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8.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Sprzedaż paliwa określonego w ust. 1 będzie odbywać się będzie bezpośrednio do
samochodów Zamawiającego, a tankowanie maszyn do kanistrów za upoważnieniem lub
przy pomocy ważnej karty wydanej na „okaziciela”.
Zakup przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy
sukcesywnie i według potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa na stacji znajdującej się w promieniu 20
kilometrów od siedziby Zamawiającego, na stacji czynnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę znajdującej się w ………………………………………. (zapis zostanie doprecyzowany po
wyborze Wykonawcy).
Jeżeli pojazdy Zamawiającego ze względów technicznych lub przyczyn obiektywnych nie
będą w stanie pobrać paliwa na stacji wykonawcy określonej w pkt. 3, Zamawiający
zastrzega sobie prawo zaopatrywania się na innych stacjach paliwowych Wykonawcy,
korzystając z systemu rozliczania bezgotówkowego – wykaz wszystkich stacji paliw
Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres trwania umowy wszelkich
wymaganych prawem uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy.
Faktyczna ilość tankowania paliwa zależna będzie od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa nie stanowią zobowiązania
Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń
ze strony Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje, iż paliwo tankowane przez Zamawiającego spełnia wymagania
jakościowe dla paliw regulowane przez:
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych;
b) certyfikaty jakości określonych w Polskich Normach tj. w szczególności PN-EN 228 oraz
PN-EN 590
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia i nie przysługują mu względem Zamawiającego
roszczenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów.
§2
Transakcje zakupu paliwa będą odbywały się w systemie bezgotówkowym.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu karty paliwowe oraz karty przeznaczone do
tankowania urządzeń wystawionych na okazicieli dysponujących indywidulanymi kodami
numerycznymi.
Karty paliwowe zostaną przypisane do numerów rejestracyjnych pojazdów Zamawiającego,
dla których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca oświadcza, że wszystkie karty paliwowe spełniają bankowe standardy
zabezpieczeń i są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który będzie znany
tylko ich użytkownikom.
Nowe dokumenty uprawniające do dokonywania transakcji wydane zostaną
Zamawiającemu nieodpłatnie.
Wykonawca udostępni możliwość dokonywania samodzielnej obsługi kart poprzez
indywidualnie dedykowaną stronę internetową, do której dostęp Wykonawca przekaże w
ramach wynagrodzenia.
Zgłoszenie utraty karty nastąpi w formie pisemnej, telefonicznej lub z wykorzystaniem sieci
internetowej. Wykonawca zapewni blokadę karty niezwłocznie po zgłoszeniu jej utraty w
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sieci jego punktów sprzedaży.
8. Od momentu zgłoszenia utraty karty wykonawca nie może sprzedawać paliwa na
podstawie utraconej karty.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie dotyczących używania kart danego
Wykonawcy stosuje się zapisy ……………………………… (regulaminu, instrukcji – zapis
zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy) – Załącznik nr 4 do umowy – o ile nie są
sprzeczne z przepisami ustawy PZP i postanowieniami umowy.
§3
kontaktów, a także do odbioru przedmiotu umowy ze

1. Osobami upoważnionymi do
strony Zamawiającego są:
Koordynator Ratownictwa Medycznego ds. organizacyjnych i transportu: Piotr Binder, tel.
505 948 489.
Kierownik Działu Technicznego: mgr inż. Dariusz Wieczorkiewicz, tel. 43 828 82 26, fax.
43 828 82 55, dwieczorkiewicz@nzozpcz.pl
Zamawiający udostępnia dane tylko w celu wskazanym w § 3 ust. 1.
2. Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:
...........................................................................
imię, nazwisko, numer telefonu, faxu, e-mail
3. Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy o każdorazowej zmianie osoby
uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmiany numerów
telefonów.

1.

§5
Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy cenę
podaną odpowiednio do każdego produktu wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy w maksymalnej wysokości ogółem:
Wartość netto:

zł
zł

słownie:
Wartość brutto:

zł
zł

słownie:
2.

3.

4.

Wykonawca udzieli stałego upustu od cen obowiązujących na danej stacji paliw w dacie
tankowania chwili tankowania, na każde w wyżej wymienionych paliw w wysokości:
a) Olej napędowy - …….% upustu;
b) Benzyna bezołowiowa Pb 95 - …….% upustu.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za pobrane paliwo wg dziennej ceny sprzedaży
tj. ceny obowiązującej w dniu zakupu, pomniejszonej o stały rabat dla każdego rodzaju
paliwa, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych
po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w
momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu na paliwa naliczanego od
ceny brutto.
Strony ustalają, iż płatność za zakupione paliwo będzie odbywać się na podstawie
prawidłowo wystawionej zbiorczej faktury VAT. Wystawianie faktur odbywać się będzie
dwa razy w miesiącu, po zakończeniu każdego z dwóch okresów rozliczeniowych:
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5.

6.

7.

8.
9.

1.

a) pierwszy okres rozliczeniowy liczony będzie od 1 – go do 15 – go dnia każdego
miesiąca;
b) drugi okres rozliczeniowy liczony będzie od 16 – go dnia każdego miesiąca do
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Wykonawca załączy do faktury ewidencję zawierającą sumę wszystkich tankowanych
rodzajów i ilości paliw z rozbiciem dla każdego samochodu Zamawiającego z podaniem dat
tankowania oraz obowiązujących w tych dniach cen paliw, pomniejszonych o udzielony
upust dla każdego rodzaju paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika pojazdu
tankującego oraz miejsce tankowania pojazdu. W przypadku osób posługujących się
dokumentem „na okaziciela” ewidencja powinna zawierać przynajmniej informację o dacie
dokonania transakcji zakupu oraz ilości, rodzaju zakupionego paliwa.
Termin płatności faktury wynosi ……. dni (30 ,45, 60 dni – zapis zostanie doprecyzowany po
wyborze Wykonawcy), od dnia doręczenia wystawienia oryginału faktury Zamawiającemu
przy czym dniem dokonania płatności jest dzień uznania rachunku Wykonawcy. Forma
płatności – przelew na wskazane przez Wykonawcę konto.
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego
paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca przeprowadzi postępowanie
reklamacyjne i w terminie 7 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji wyda decyzję o uznaniu
lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga
zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub
operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 14 dni od dnia
uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest
do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej
odpowiednimi rachunkami/fakturami.
Stronie zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności
przysługujących mu względem Zamawiającego.
Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zmawiającego wynikających z
niniejszej umowy przez osoby trzecie.
§6
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwila wprowadzenia ich
stosownymi przepisami. W tym przypadku cena netto nie ulega zmianie;
b) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy
do aktualnego stanu prawnego;
c) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku
przekształceń, przejęć itp.);
d) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę
udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 –
dniowym wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na
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2.

3.

podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom,
które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze wskazaną powyżej zmianą
przepisów prawa. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w
drodze aneksu pod rygorem nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione. Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w
jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy
o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w
związku ze zmianą regulacji prawnych. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w
formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności i obowiązywać będzie od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zaczną zmienione zasady
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym;
g) zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co
zostanie przez Wykonawcę udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania
w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie
miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie
polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym
kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze zmianą regulacji
prawnych. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze
aneksu pod rygorem nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość składaki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzenie zmian i postanowień
umowy innych niż w/w opisane, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru.
Wszelkie zmiany (inne niż opisane w ust. 1, 2) niniejszej umowy mogą być dokonywane za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§7
Strony ustanawiają kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości umowy
brutto określonej w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody,
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawi przepisów kodeksu
cywilnego.

1.

§8
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
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2.

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.

§9
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału
podwykonawców/przy udziale podwykonawców* (niepotrzebne skreślić)
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach:
___________________________________________________________________________
(Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy)
Zlecenie wykonania dostaw podwykonawcom określonych w niniejszym paragrafie nie
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców
i ich pracowników.

§10
1. Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się przez okres 24 miesięcy od dnia
podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty umowy brutto.
2. W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego
powodu żadne roszczenia.
§11
Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd
rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Wykaz pojazdów

Lp.

Marka i typ pojazdu

1.

Mercedes – Benz Vito

Numer rejestracyjny
pojazdu
EPD N642

2.

Volkswagen Crafter

EPD 44JS

3.

Volkswagen Crafter

EPD 01A1

4.

Volkswagen Crafter

EPD 02A1

5.

Volkswagen Crafter

EPD 03A1

6.

Volkswagen Crafter

EPD 04A1
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