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ZMIANY Z DNIA 06-06-2018 r. ZAZNACZONO KOLOREM  
 

UMOWA – PROJEKT 
zawarta w Zgorzelcu, dnia _____________ 2018 r. pomiędzy: 
________________________________________ 
________________________________________ 
zarejestrowanym w ________________________________________________________,  
________________________________________________, pod numerem ____________ 
 
reprezentowanym przez: 
1. _____________________________________, 
2. _____________________________________, 
zwanym dalej Wykonawcą, a 
 
Wielospecjalistycznym Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w 
Zgorzelcu,  z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036788 
 
reprezentowanym przez: 
Zofię Barczyk - Dyrektora, 
zwanym dalej Zamawiającym. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami art. 39 i kolejne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Strony postanawiają co następuje: 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowa, sukcesywna sprzedaż benzyny bezołowiowej 95, oleju 
napędowego, gazu LPG oraz wszystkich materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, 
oferowanych na stacji benzynowej, prowadzonej przez Wykonawcę, dla Wielospecjalistycznego Szpitala – 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, na łączną kwotę brutto nie wyższą niż 
840.000,00 zł. 

2. Miejscem wydania towaru stanowiącego przedmiot umowy będzie stacja paliwowa należąca do Wykonawcy, 
zlokalizowana pod adresem:  
w _______________, przy ul. _______________________________czynna całodobowo, każdego dnia 
tygodnia, w tym również w niedziele i święta.  

3. Pojazdy należące do Zamawiającego uprawnione do odbioru przedmiotu umowy wymieniono w załączniku nr 
1 do niniejszej umowy „Wykaz pojazdów uprawnionych”.  

4. Odbioru przedmiotu zamówienia dokonać może wyłącznie osoba posiadająca wystawione przez 
Zamawiającego upoważnienie do tej czynności. Listę osób upoważnionych do obioru paliwa zawiera załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy „Lista osób upoważnionych”. 

5. W przypadku braku możliwości realizacji przedmiotu umowy na stacji paliwowej wskazanej w § 1. ust. 2 z 
przyczyn losowych typu awaria, niebezpieczeństwo, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
wskazania innej stacji paliw tzw. „Wykonawcy zastępczego” (z zachowaniem postanowień niniejszej umowy), 
na której Zamawiający może zrealizować przedmiot niniejszej umowy.  

6. Za działania i zaniechania „Wykonawcy zastępczego” Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za 
działania i zaniechania własne. 

 
§ 2. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony: 24 miesiące, począwszy od dnia 28.07.2018 r.  
 

§ 3. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu upustu cenowego na olej napędowy, benzynę bezołowiową 95, gaz 

LPG w wysokości _____zł brutto od ceny detalicznej za 1 litr paliwa obowiązującej w dniu sprzedaży, 
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.  

2. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do samochodów (np. olej silnikowy, płyn do chłodnic, płyn do 
spryskiwaczy, woda destylowana, żarówki, płyn hamulcowy, itp. – wszystkie oferowane na stacji 
Wykonawcy) udzielony został rabat w wysokości _____% od ceny detalicznej danego produktu w dniu 
sprzedaży, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.  

3. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy wartości, o której mowa w § 1 
ust. 1, tj. kwoty 840.000,00 zł brutto oraz nie przedłużenia umowy, Wykonawca nie będzie miał żadnych 
roszczeń wobec Zamawiającego. 

 
§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur za zrealizowane dostawy w terminie 14 dni, licząc od dnia 
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto wskazane w fakturze.  
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2. Fakturowanie następować będzie co 7 dni kalendarzowych. 
3. Do faktury rozliczeniowej, o której mowa powyżej, Wykonawca winien załączyć „Ewidencję wydanego 

paliwa/towaru”, prowadzoną odrębnie dla każdego okresu rozliczeniowego – tygodnia, zawierającą 
następujące informacje: 
- datę pobrania towaru/paliwa, 
- nr rejestracyjny pojazdu, 
- ilość pobranego towaru, 
- imię i nazwisko upoważnionego do odbierania towarów kierowcy, 
- podpis odbierającego. 

 
4. Z uwagi na powierzenie Wykonawcy wyżej wymienionych danych osobowych pracowników Zamawiającego, 

strony zawierają dodatkowo Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (stanowiącą załącznik nr 
2 do niniejszej umowy), w której określono prawa i obowiązki Wykonawcy w zakresie przetwarzania tych 
danych. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 1. ust. 5, wykonawca wystawi fakturę na warunkach 

określonych niniejszą umową.  
§ 5. 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych paliw. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawane paliwa lub towary. 

Terytorialny zasięg gwarancji obejmuje obszar Europy. 
3. Sprzedawane paliwa ciekłe oraz towary muszą spełniać wymagania określone odpowiednio w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1680), ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427), a także muszą być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać wszelkie 
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na każde wezwanie dokumentów potwierdzających 
spełnienie powyższego wymogu, a Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie je przedstawić. 

5. W razie stwierdzenia wad jakościowych, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić o tym bezzwłocznie Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do 
rozpatrzenia reklamacji i wymiany reklamowanego towaru, na wolny od wad – w dniu zgłoszenia reklamacji, 
na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu Zamawiającego, które nastąpiło w 
wyniku użycia oferowanego przez Wykonawcę paliwa, niespełniającego wymogów określonych w 
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. § 5. ust. 1, w tym wszystkie koszty towarzyszące naprawie pojazdu 
(m. in. holowania, pomocy technicznej, ekspertyz, wynajmu transportu zastępczego).  

7. W celu potwierdzenia bądź zaprzeczenia przyczyny uszkodzenia pojazdu, Wykonawca przeprowadzi 
procedurę reklamacyjną, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Wykonawcy. Procedura reklamacyjna nie 
wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

8. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień  
Zamawiającego  wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

§ 6. 
KARY UMOWNE, ODSETKI 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich zobowiązań umownych: 
b) w przypadku dostarczenia wadliwego produktu - w wysokości 0,2% szacunkowej wartości umowy 

brutto, o której mowa § 1 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
c) w przypadku niedostarczenia produktu z winy Wykonawcy - w wysokości 0,1% szacunkowej wartości 

umowy brutto, o której mowa § 1 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
d) w sytuacji odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % szacunkowej wartości umowy 

brutto, o której mowa § 1 ust. 1.  
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, wskazanego w § 4. ust. 1 umowy, Wykonawca jest 

uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków w zakresie ochrony powierzonych danych, 

wynikających z Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (stanowiącej załącznik do niniejszej 
umowy), przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 
„Rozporządzeniem”) lub przepisów implementujących Rozporządzenie- w szczególności poprzez 
wykorzystanie powierzonych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy, Zamawiający jest 
uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną będącą równowartością administracyjnych kar 
pieniężnych, nałożonych na Zamawiającego przez organ nadzorczy.  

4. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem odszkodowawczym przez osobę, której 
prawa, wynikające z Rozporządzenia zostały naruszone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, 
Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną będącą równowartością 
zasądzonego odszkodowania. 

5. Za odstąpienie od umowy z winy strony przeciwnej, obie strony zastrzegają możliwość żądania kary 
umownej w wysokości 20% szacunkowej wartości umowy brutto, o której mowa w § 1. ust. 1.  
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6. Jeżeli przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Strona, która 
poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych k.c.  

7. Kara umowna lub odsetki powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowy, w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

8. W razie uchybienia terminowi do zapłaty zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może potrącić karę 
umowną z wynagrodzenia, należnego Wykonawcy. 

9. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych. Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej 
wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.  

§ 7. 
ZMIANY UMOWY 

Strony umowy zastrzegają prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu, który dla swej ważności 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 
1.  W przypadku wystąpienia nw. zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:   

a) spowodowanych zmianą stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany wynagrodzenia o kwoty równe różnicom w podatku VAT lub podatku akcyzowym (in plus lub in minus). 
Kwota netto oraz udzielone upusty, rabaty pozostaną bez zmian, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany stawki 
podatku akcyzowego cena netto paliwa ulegnie zmianie,  
b) 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, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2.  W przypadku zmian:  
a) spowodowanych udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia przez 
Wykonawcę upustów promocyjnych dla klientów w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również 
dla tej umowy,  
b) danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 
c) osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
d) asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego produktu o takich samych lub lepszych 

parametrach i cenie przetargowej), 
e) obowiązujących przepisów prawa, pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych, jeżeli konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego lub urzędowej wykładni prawa, 
f) sposobu spełnienia świadczenia (np.: miejsce, termin realizacji umowy), w przypadku zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
g) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

- na podstawie postanowień umownych,  
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 
h) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art.144 ustawy Pzp, 
i) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i 

jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,  
3.  W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego całkowitej wartości umowy wynoszącej 840.000,00 zł 
brutto, Strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy do czasu zrealizowania ww. wartości umownej.  
4. W przypadku zmiany treści załączników do niniejszej umowy: „Lista osób upoważnionych” i  „Wykaz 

pojazdów uprawnionych”. 
§ 8. 

 PODWYKONAWCY (jeżeli dotyczy) 
1.  Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:  

___________________________________________________________________  
2.  Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego 
przez jego podwykonawców.  
3.  Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z udziałem 
podwykonawców, jest przedstawienie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.  

§ 9. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony umowy zastrzegają prawo do 
odstąpienia od umowy – po uprzednim bezskutecznym, pisemnym wezwaniu strony naruszającej umowę do 
jej wykonania. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, uzasadniającej 
prawo odstąpienia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10. 
CESJA WIERZYTELNOŚCI 
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1. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot 
trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą oraz organu 
założycielskiego Zamawiającego. Forma pisemna dla zgody o której mowa w zdaniu poprzednim 
zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.  

2. Zbycie wierzytelności wynikających z umowy, dokonane z naruszeniem postanowień ust.1, jest nieważne.  
§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
2. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 
           Wykonawca          Zamawiający 
 
         ____________________________       ___________________________ 
 
 
 


