PROJEKT UMOWY NR DZp.380.2.20.2018.DGt.419
zawarta w dniu ...........................r. w Rybniku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601
reprezentowanym przez:
Dyrektora - Andrzeja Krawczyka
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a:
...............................................................................................................................................................
z siedzibą: .............................................................................................................................................
(NIP: …………………………, REGON: …………………………)
reprezentowanym/ą przez:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.
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§1
Przedmiotem umowy, zawartej po przeprowadzeniu zapytania ofertowego z ogłoszeniem/bez
ogłoszenia1, jest dostawa oleju napędowego do samochodu specjalnego, sanitarnego Zamawiającego
zwanego w dalszej części umowy pojazdem, szczegółowo opisanego pod względem rodzajowym i
ilościowym w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy za łączną kwotę netto:
………………………… PLN powiększoną o należną kwotę podatku VAT według obowiązującej
stawki …%, co daje kwotę brutto: ………………………… PLN (słownie: …………………………
złotych …./100).
Obciążenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie według cen detalicznych obowiązujących w dniu
sprzedaży, pomniejszonych o stały rabat kwotowy w wysokości …….PLN, liczony od ceny jednego
litra paliwa.
Wartość umowy za 12 000 litrów oleju napędowego uwzględnia rabat kwotowy, zgodnie z ofertą
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w/w rabatu kwotowego przy ustalaniu ceny każdorazowej
sprzedaży i gwarantuje jego niezmienność przez cały okres trwania umowy.
Rabat kwotowy w w/w wysokości naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej za okres
rozliczeniowy.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oleju napędowego dla pojazdu o numerze rejestracyjnym
CGD 1X42.
§2
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu
cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, uzależniając swoją decyzję od
faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy. Z tego tytułu nie
będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony
towar. Niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% jego wartości.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w określonego w danym
Formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, do kwoty określonej w
ust. 1 niniejszego paragrafu, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy.

Niepotrzebne skreślić w zależności od trybu danego postępowania
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3. Jeśli w czasie obowiązywania umowy nastąpi podwyższenie rabatu kwotowego wynikającego
z cennika Wykonawcy (w szczególności zakupu paliwa na preferencyjnych warunkach), Wykonawca
zastosuje to podwyższenie wobec Zamawiającego na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem nieważności.
§3
1. Zakup oleju napędowego do pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 6 przez Zamawiającego będzie
realizowany sukcesywnie, na stacjach benzynowych Wykonawcy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę według indywidualnych zapotrzebowań Zamawiającego.
2. Zakup oleju napędowego do pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 6 przez Zamawiającego będzie
realizowany w transakcjach bezgotówkowych, przy użyciu karty elektronicznej wystawionej przez
Wykonawcę na środek transportu Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 6 (według numeru
rejestracyjnego pojazdu), przy czym w razie zmiany numeru rejestracyjnego Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o nowym numerze rejestracyjnym co nie będzie stanowiło zmiany umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia, do dostarczenia 1 sztuki karty elektronicznej,
przy czym zmiana numeru rejestracyjnego nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie
Zamawiającego.
4. Karta elektroniczna winna być zabezpieczona kodem PIN.
5. W przypadku awarii karty elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia , do
dostarczenia nowej karty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego awarii karty drogą
elektroniczną lub faksem.
6. Najbliższe punkty, w których będzie można dokonać zakupu paliwa, nie mogą znajdować się
w odległości większej niż 5 km od Zamawiającego.
§4
1. Termin płatności Strony ustaliły na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni, licząc od dnia prawidłowo
wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu. Wykonawca
zobowiązuje się do wystawienia faktur zbiorczych dwa razy w miesiącu zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Okres rozliczeniowy trwa od 1 do 15 i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
2. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia kar umownych naliczonych na
podstawie § 5 umowy.
3. Należność będzie przekazywana na konto Wykonawcy przelewem, na wskazany w fakturze rachunek
bankowy.
4. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zapłata przez Zamawiającego należności za wykonane dostawy zostanie w pierwszej kolejności
zaliczona przez Wykonawcę na poczet zaległego świadczenia głównego.
§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, w razie rozwiązania lub odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po
stronie Wykonawcy;
2) 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, za zaprzestanie wykonywania
obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego;
3) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, za naruszenie zakazu określonego
w § 9 umowy;
4) 150,00 zł brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, za naruszenie któregokolwiek z innych
obowiązków nałożonych umową - za każde z naruszeń.
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar na
zasadach ogólnych.
§6
1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części w przypadku gdy
Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny, po
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bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia wykonania
obowiązków umownych.
Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w przypadku wystąpienia powyższej
okoliczności wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu okoliczności
stanowiących podstawę do odstąpienia
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie
o zapłatę za paliwo już dostarczone i przyjęte przez Zamawiającego.
§7
Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego udostępni dokumenty świadczące, że kupowane
paliwo spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
W razie stwierdzenia, iż paliwo nie spełnia norm jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany zakwestionowanej ilości paliwa. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest także do
pokrycia szkody spowodowanej niewłaściwą jakością paliwa.
§8
Strony umowy ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy:
1) ze strony Zamawiającego: Henryk Stawarczyk - tel. 32/43 28 124,
2) ze strony Wykonawcy: ………………………… - tel. …………………………

2. Strony zgodnie oświadczają, że umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do
bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania dokumentów.
§9
1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z umowy.
2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego
Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 10
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy lub do czasu wykorzystania
zakładanych ilości wynikających z Załącznika nr 1 (Formularza cenowego), w zależności, które
z powyższych nastąpi wcześniej.
§ 11
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Strony postanowiły
inaczej.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny oraz inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego.
§ 13
Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca

……………………………………………………

……………………………………………………
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