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Załącznik nr 7 do siwz.  
Nr postępowania - oznaczenie zamawiającego: TZPiZI.3813/06/D/19 

 

U M O W A SP ZOZ WSPRiTS Płock nr ……/2019 

Na: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach paliw do karetek i pojazdów służbowych w 

roku 2020  

Zawarta w ……………..………… w dniu  ............................. 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.  
09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842; przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

NIP  - 774 10 02 289;  REGON – 610317845, reprezentowany przez  

mgr Lucynę Kęsicką Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku zwanym w treści umowy Zamawiającym.   

 a:  
( w przypadku spółki akcyjnej i spółki komandytowo – akcyjnej) 
…………………… z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, 
pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości 
……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowaną przez:………………………, zwaną dalej 
,,Wykonawcą”  
 (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 
…………………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy 
……………………), przy ulicy ……………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w 
wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowaną przez: :………………………, 
zwaną dalej ,,Wykonawcą”  
 (w przypadku spółki jawnej i spółki komandytowej) 
…………………….………z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, 
pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowaną przez: :………………………, 
zwaną dalej ,,Wykonawcą”  
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
…………………… zamieszkałym w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), 
przy ul. ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP 
……………………, REGON ……………………, reprezentowanym przez1: :………………………, zwanym dalej ,,Wykonawcą”  
(w przypadku spółki cywilnej) 
…………………… zamieszkałym w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. …………………., wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, i …………………… zamieszkałym w ………………… (kod 

pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

…………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, 

REGON……………………, reprezentowanymi przez: :………………………, zwanymi dalej ,,Wykonawcą” 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (nr 
referencyjny postępowanie nr TZPiZI-3813/06/D/19) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
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Prawo zamówień publicznych, ogłoszonym w BZP Nr ………………………………. dnia ……………………2019 r., oraz na 
podstawie złożonej oferty z dnia .................. Strony zawierają umowę następującej treści:  
 

Przedmiot umowy. 
§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa pn.: sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach 
paliw do karetek i pojazdów służbowych w roku 2020 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, na podstawie 
elektronicznych kart paliwowych (wydanych przez Wykonawcę Zamawiającemu). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży Zamawiającemu paliwa dla części ………………. 
Zamówienia to jest: 
1) dla Oddziału w Płocku oleju napędowego w ilości       - 79.500  litrów,  

    benzyny bezołowiowej w ilości     -  1.900  litrów, 
2) dla Oddziału w Płocku Podstacja Wyszogród oleju napędowego w ilości         - 13.300 litrów, 
3) dla Oddziału w Płocku Podstacja Gąbin oleju napędowego w ilości                  - 12.000 litrów, 
4) dla Oddziału w Gostyninie oleju napędowego w ilości    - 20.000 litrów, 
5) dla Podstacji w Gostyninie Podstacja Sochaczew w ilości   - 22.000 litrów 
6) dla Oddziału w Gostyninie z miejscem wyczekiwania w Iłowie w ilości  - 11.000 litrów  
7) dla oddziału w Sierpcu oleju napędowego w ilości           - 23.500 litrów, 
rozliczane bezgotówkowo na podstawie oferty z dnia ……………………….., która stanowi integralną część 
niniejszej umowy – załącznik nr 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do 
realizacji umowy i zobowiązuje się do sprzedaży paliwa wyłącznie do zbiorników pojazdów. Zakup paliwa 
do innych pojemników niż zbiornik paliwa tylko za zgoda i upoważnieniem Zamawiającego. 

4. Określone w ust. 2 ilości paliw stanowią ilość szacunkową, co oznacza, że wykonawcy nie przysługują 
wobec zamawiającego żadne roszczenia w przypadku zakupienia mniejszej ilości wymienionych towarów. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości paliwa danego rodzaju (zmiany 
asortymentu) wskazanego w ust. 2 pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy określonej w §3 ust. 
1 umowy, a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu wobec zamawiającego żadne roszczenia.  

6. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego świadectwo, jakości dostarczonego paliwa, 
potwierdzające zgodność sprzedawanych paliw z obowiązującymi normami ze stacji paliw, w której 
odbywa się tankowanie. 

7. Zakupione paliwa muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), 
ustawie z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
660) oraz odpowiednio Norm PN – EN 228 (PB) i PN – EN 590 (ON) lub równoważnych. 

8. Jeżeli wykonawca w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy w celu wykazania spełnienia 
warunków udziały w postępowaniu korzystał z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy 
Pzp i jednocześnie podmiot udostępniający zasoby był w danej części podwykonawcą niniejszej dostawy, 
zamawiający wymaga, aby zasada ta obowiązywała także w trakcie realizacji umowy. 

9. W przypadku zmiany podwykonawcy, który udostępnił wykonawcy zasoby na podstawie art. 22a ustawy 
Pzp, zmiana podwykonawcy musi być udokumentowana na piśmie stosownym aneksem do umowy oraz 
wykazaniem, że nowy podwykonawca spełnia te same warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu z 
postępowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w siwz postępowania. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za uszkodzenie pojazdów 
Zamawiającego, które nastąpiło w wyniku użycia paliwa niespełniającego wymogów określonych w 
normach i rozporządzeniu, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym wszystkie koszty towarzyszące 
naprawie pojazdu (m.in. holowania, pomocy technicznej, ekspertyz, wynajmu transportu zastępczego). 
Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym  ustępie ma miejsce w przypadku naprawy pojazdu 
spowodowanej złą, jakością paliwa potwierdzoną ekspertyzą rzeczoznawcy, którą Zamawiający zleci do 
wykonania.  

Termin realizacji. 
§ 2. 

1. Termin wykonania umowy – sukcesywny zakup paliw, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od dnia 
podpisania umowy (jednak nie wcześniej jak od dnia 13 stycznia 2020 r.) w okresie 12 miesięcy to jest od 
dnia 13.01.2020 r. do dnia 12.01.2021 r.  
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2. Sprzedaż paliw będzie realizowana do chwil: 
1) upływu terminu umowy, na jaki została zawarta zgodnie z ust. 1;  
2) lub wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 1;  
3) lub wykorzystania ilości określonego paliwa płynnego w §1 ust. 2. 

 
Wynagrodzenie i warunki płatności. 

§ 3. 

1. Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie objęte niniejszą umową na kwotę brutto 
…………………. zł. słownie: …………………………………………………………………………… …/100  
kwota netto w wysokości – …….……… zł. słownie: ….….………………………………………….  …/100 
w tym wartość oferty brutto dla poszczególny części: 

dla części 1 zamówienia wartość brutto wynosi - ……………………………..; 
dla części 2 zamówienia wartość brutto wynosi - ……………………………..; 
dla części 3 zamówienia wartość brutto wynosi - ……………………………..; 
dla części 4 zamówienia wartość brutto wynosi - ……………………………..; 

2. W przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1, w czasie trwania umowy, Wykonawcy nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

3. Rozliczenie ceny za zakup paliwa przez Zamawiającego będzie dokonywane w cyklach: 
1) od 1-go do 15-go dnia miesiąca; 
2) od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. 
3) za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

4. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania niniejszej 
umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub 
Ustawy, z tym, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 

5. Sukcesywny zakup paliwa dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych 
kart flotowych, zabezpieczonych kodem PIN na stacjach paliw należących do sieci Wykonawcy lub u 
operatorów stacji paliw, z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy współpracy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się stosować w trakcie obowiązywania umowy cenę równą cenie brutto za 1 litr 
paliwa obowiązującą na stacji benzynowej w dniu tankowania pomniejszoną o udzielony stały rabat w 
wysokości …...... % który jest niezmienny w trakcie trwania umowy. 

7. Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania Wykonawca zobowiązuje 
się zamieszczać na fakturze lub załączniku do faktury, stanowiącym integralną część faktury. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym, która wynikać będzie z 
ilości faktycznie zatankowanego paliwa w danym miesiącu kalendarzowym przez Zamawiającego oraz ceny 
brutto paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji) w danym dniu, pomniejszonej o 
kwotę rabatu wymienionego w § 3 pkt 6 powyżej. 

9. Zapłata wynagrodzenia za dokonane w ramach niniejszej umowy rozliczone zakupy paliwa dokonywana 
będzie przelewem na podstawie wystawionej przez Wykonawcę, po upływie każdego okresu 
rozliczeniowego, faktury VAT na jego rachunek bankowy o numerze wskazanym na fakturze, w terminie 30 
dni od daty prawidłowo wystawionej faktury wraz zestawieniem obejmującym: 
- ilość i rodzaj pobranego paliwa; 
- cenę sprzedaży i wartość dokonanej transakcji; 
- nr rejestracyjny pojazdu, 
- nr elektronicznej karty flotowej, którą dokonano transakcji; 
- zestawienie powinno identyfikować Zamawiającego - Oddziału lub Podstację. 

10. Wykonawca będzie wystawiać zbiorczą fakturę VAT w ciągu 7 dni, od zakończenia okresu rozliczeniowego 
wymienionego w § 3 pkt. 3 powyżej. 

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. Zamawiający przewiduje możliwość przesłania faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego 

Fakturowania na koncie Zamawiającego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl, adres PEF: NIP 
7741002289. 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 4. 

1. Wykonawca: 
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1) Oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym ważną 
koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 oraz poz. 730, 1435, 1517, 1556, 1520 i 1524); 

2) Oświadcza, że zakupione paliwa spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1680), ustawie z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 660) oraz odpowiednio Norm PN – EN 228 (PB) i PN – EN 590 (ON) lub równoważnych. 

3) Oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej 
ilości paliwa niż określona formularzem cenowym. 

4) Oświadcza, że zapewni zastępcze stacje paliw w przypadku zmiany ilości stacji, w których może być 
dokonywany zakup paliwa. 

5) Oświadcza, że zakup paliwa będzie możliwy na wszystkich stacjach paliw Wykonawcy, honorujących 
wydane karty paliwowe. Wykaz stacji paliw Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.. 

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz samochodów uprawnionych do tankowania paliwa najpóźniej w 
terminie 10 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dokonania zmiany w wykazie samochodów uprawnionych do tankowania. Zmiana wykazu 
samochodów Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt – bezpłatnie – dostarczyć i wydać Zamawiającemu aktywne 
elektroniczne karty flotowe dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego umożliwiające 
bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach paliw należących do sieci Wykonawcy lub u operatorów, z którymi 
Wykonawca podpisał stosowne umowy współpracy, nie później niż do 10 dni od otrzymania wykazu 
pojazdów lub złożenia zamówienia przez portal przez Zamawiającego. Wykonawca wyda Zamawiającemu 
elektroniczne karty flotowe w liczbie odpowiadającej liczbie wskazanych przez Zamawiającego pojazdów 
powiększonej o 3 elektroniczne karty flotowe techniczne na okaziciela. 

4. W razie zwiększenia liczby samochodów, będących w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
będzie do dostarczenia w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o 
konieczności wystawienia nowej elektronicznej karty flotowej wraz z niezbędnymi danymi, elektronicznych 
karty flotowych do siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, zabezpieczy nagranie dotyczące transakcji 
bezgotówkowego zakupu paliwa. Wykonawca udostępni zapis na żądanie upoważnionych organów ścigania 
Policji czy prokuratury. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości technicznych 
zabezpieczenia nagrania. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie wobec Zamawiającego do przedstawienia dokumentów i świadectw 
jakościowych paliw na życzenie, ze stacji paliw, w której odbywało się tankowanie pojazdu 
Zamawiającego. 

7. Osobami wyznaczonymi do bieżącej współpracy w przedmiocie niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego z Oddziału w Płocku P. Marzena Martynowska tel. 24/268-22-37 oraz – P. 

Piotr Szkopek tel. 24 366-44-15; 
     z Oddziału w Gostyninie  - Elżbieta Ciesielska  tel. 24 235-22-45; 

z Oddziału w Sierpcu        - Ewa Zarębska         tel. 24 275-30-52. 
2) ze strony Wykonawcy                 - ………………………………. tel. ………………… 

8. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 7 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony 
i nie wymaga zmiany treści umowy. 

 
Kary umowne i odstąpienie od umowy. 

§ 5. 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:  

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto 
umowy, o jakiej mowa w § 3 ust. 1 umowy  

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po jego stronie – w wysokości 10% wartości brutto umowy, o jakiej mowa w § 3 ust. 1 
umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wartości brutto umowy, o jakiej mowa 
w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 6 umowy. 
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3. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych. 
4. Strony mogą rozwiązać umowę w czasie jej trwania z zachowaniem jedno miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
5. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron umowy może od niej odstąpić w 

przypadkach i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym 
6. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 5 Zamawiający 

może od umowy odstąpić w całości lub części, w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy: 
1) bez zachowania należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych 

usług, 
2) w sposób rażąco sprzeczny z umową, w szczególności w razie naruszenia obowiązku wskazanego w § 

4 ust. 1 pkt 2 umowy. 
3) z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
4) trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości dostarczanego paliwa potwierdzonej przez niezależnie   

przeprowadzone badanie laboratoryjne; 
5) zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży paliwa na określonych w umowie warunkach; 
6) rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.   

7. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od umowy Strona uprawniona może 
wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

9. Niedokonanie zapłaty należności z tytułu realizacji umowy w terminie określonym w § 3 ust. 9 skutkuje 
obciążeniem Zamawiającego naliczonymi przez Wykonawcę odsetkami ustawowymi od zaległej kwoty za 
każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potraceń kar umownych z wystawianych faktur VAT, na 
podstawie odrębnej noty księgowej. 

 
REKLAMACJE 

§ 6. 
1. W zakresie reklamacji związanej z niewłaściwą, jakością paliw obowiązują następujące zasady reklamacji: 

a. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie wraz z uzasadnieniem, 
b. Wykonawca powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania, 
c. Nie powiadomienie Zamawiającego w terminie w/w o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest 

równoznaczne z jej uwzględnieniem, 
d. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest pokryć wartość poniesionej szkody do 

wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami, 
e. Zapis pkt d nie pozbawia prawa Zamawiającego dochodzenia przed sądem odszkodowania w pełnej 

wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. W zakresie reklamacji związanej z elektroniczna kartą flotową: 

a. W przypadku utraty lub zniszczenia elektronicznej karty flotowej Zamawiający niezwłocznie zgłosi fakt 
utraty karty Wykonawcy. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej oraz telefonicznej. 

b. Od momentu zgłoszenia utraty lub zniszczenia elektronicznej karty flotowej Wykonawca nie może 
sprzedawać paliwa na podstawie utraconej lub zniszczonej karty. 

c. Od momentu zgłoszenia utraty lub zniszczenia elektronicznej karty flotowej Zamawiający nie 
odpowiada za sprzedaż paliwa osobie posiadającej utraconą lub zniszczoną elektroniczną kartę 
flotową. 

d. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia utraty lub zniszczenia elektronicznej karty flotowej, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nową elektroniczną kartę flotową. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 
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Zmiana umowy 

§ 7. 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie  

w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie. 
3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp. i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie w przypadku dostawy. 

4) zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 
3. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy 

mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy: 
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), 
np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron 
umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia 
terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do 
natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 

3) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa nie 
uleganie zmianie w zakresie wysokości ceny netto. 

4) nastąpiła zmiana ilości pojazdów Zamawiającego uprawnionych do tankowania paliwa w 
stosunku do wykazu przekazanego Wykonawcy; 

5) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

6) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

7) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego. 

8) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, 
przejęć itp.). 

4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności 
sporządzania aneksu. 

Postanowienia końcowe 
§ 8. 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron wyrażonej na piśmie 
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 9. 
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie może 
przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, a wynikających z 
niniejszej umowy. Czynność prawna dokonana bez tej zgody jest nieważna, co stanowi konsekwencję 
postanowień art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2190 oraz 1629, 2219 i z 2019r. poz. 492, 730 959). 
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§ 10. 
Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych między nimi, a 
wynikających z umowy, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeśli 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. 

 
§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 21 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1025 i 1104), oraz innych powszechnie obowiązujących aktów 
prawnych.  

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a 
także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego i naprawczego. 

 
§ 12. 

Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy:  
PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004. Strony umowy zobowiązują się do stosowania wymagań 
wymienionych norm w zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 
 

§ 14. 
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………………………………….,  
oraz Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy, jako doprecyzowanie umowy. Jednak w sprawach 
spornych lub nieuregulowanych pierwszeństwo mają zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
niniejsza umowa i oferta Wykonawcy.  

 
 
Wykonawca          Zamawiający 
 
 
 
 


