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 Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego 

 

U M O W A  N R   T Z P I Z I … / 1 2  ( P R O J E K T )                     

 W  S P R A W I E  Z A M Ó W I E N I A  P U B L I C Z N E G O     

zawarta w  Płocku, dnia ...............................................  pomiędzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  

09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 5, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842;      

REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   

reprezentowany przez: 

1. mgr Benedykta Łykowskiego Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 
WSPRiTS w Płocku  

2. mgr Urszulą Kamińska                 p.o. Główną Księgową                 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą 

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

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

Kod pocztowy .................................... ulica .............................................................. 

wpisaną do …………………………..……………………………………………………………… 

 REGON - ..............................; NIP ...................................... 

reprezentowaną przez: 

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu 
ofertowym ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego dnia ……………….2012 r. 
Strony zawierają umowę następującej treści: 
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§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywny zakup paliw płynnych w 2013 roku do ambulansu  

 SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Podstacja Wyszogród, w systemie bezgotówkowym na podstawie elektronicznych 
kart paliwowych lub na podstawie zapisów w raporcie rozchodowym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży Zamawiającemu paliwa:- oleju napędowego  
w ilości ….. litrów, dla Oddziału w Płocku Podstacja w Wyszogrodzie, rozliczane bezgotówkowo na 
podstawie oferty z dnia ……………r, która stanowi integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia,  
a Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało żadne roszczenie. 

4. Wykaz stacji paliw na terenie powiatu  płockiego ziemskiego w których Zamawiający będzie mógł 
tankować ambulanse, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy stanowi - 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Aktualizacja wykazu stacji paliw będzie dostępna na stronie 
internetowej Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu do umowy. 

5. Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę pisemnie o zmianach w wykazie ambulansów 
sanitarnych, co będzie równoznaczne ze zmianą -  załącznika nr 3 do niniejszej umowy oraz  
o zmianie w wykazie kierowców, co będzie równoznaczne ze zmianą - załącznika nr 4 do niniejszej 
umowy. Zmiana nie wymaga formy aneksu do umowy. 

6. W przypadku zmiany ambulansów sanitarnych lub zwiększenia ich liczby, Wykonawca bezpłatnie wyda 
Zamawiającemu dodatkowe elektroniczne karty paliwowe na zasadach określonych w § 4 ust. 2. 

7. 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. 

§ 2 

1. Termin wykonania umowy – sukcesywny zakup paliw, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od dnia 
podpisania umowy jednak nie wcześniej jak od dnia 13 stycznia 2013 r. w okresie 12 miesięcy to 
jest do dnia …………………... 

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. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie objęte niniejszą umową na kwotę brutto 
…………………….. zł  słownie: …………………………………………………………………………………. 

w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości …….…………… zł  słownie: ………………………….. 

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. Wartość brutto zawiera wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający za realizację 
przedmiotu Zamówienia. 

4. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktyczne 
zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji)  
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w dniu tankowania i z zastosowaniem, podanego w ofercie przez Wykonawcę opustu cenowego, który 
nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Płatność zrealizowana będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę przelewem  
z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 
Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego 
dnia każdego miesiąca. 

6. Faktury za transakcje dokonywane przez Zamawiającego z użyciem elektronicznych kart paliwowych 
bądź na podstawie zapisów w raporcie rozchodowym będą wystawiane przez Wykonawcę po zakończeniu 

każdego z okresów rozliczeniowych i przesyłane Zamawiającemu wraz z wydrukiem zestawienia transakcji 
dokonywanych w danym okresie  rozliczeniowym, z podziałem na poszczególne pojazdy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres: …………..@ …………., 
Zamawiającemu zbiorczego zestawienia transakcji za dany okres rozliczeniowy w ciągu 7 dni od upływu tego 
okresu. Zestawienie Wykonawca sporządza bezpłatnie i musi zawierać: 

1) datę i godzinę transakcji, 
2) identyfikator stacji, na której nastąpiło tankowanie, 
3) miejscowość, w której nastąpiło tankowanie, 
4) numer rejestracyjny pojazdu i stan licznika w chwili tankowania, 
5) numer karty pojazdu, (nie obowiązuje w przypadku zapisów do raportu rozchodowego), 
6) numer karty kierowcy, (imię i nazwisko kierowcy w przypadku zapisów do raportu rozchodowego), 
7) numer faktury 
8) rodzaj paliwa. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

9. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje ponowne 21 dniowego terminu płatności, od dnia 
wystawienia prawidłowej faktury VAT stanowiącej podstawę do uiszczenia zapłaty. 

 

§ 4 

1. Wykonawca: 
1) oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym ważną 

koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydana przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059). 

2) Zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. 

2. Zakup paliw na podstawie zapisów w raporcie odbywać się będzie poprzez legalizowane 
przepływomierze, wyłącznie do zbiorników pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego, zgodnie 
z potrzebami zgłoszonymi przez kierowcę. Po zatankowaniu pojazdu Wykonawca wpisze wydaną ilość 
paliwa do karty drogowej kierowcy oraz wpisze do raportu rozchodowego zgodnie z opisem zawartym 
w §3 ust. 7. Każdorazowe pobranie paliwa przedstawiciel Zamawiającego (kierowca) potwierdzał 
będzie własnoręcznym podpisem (nie dotyczy to  przypadku wydawania paliwa na kartę paliwową). 

3. Zakup paliw na podstawie elektronicznych kart paliwowych dla kierowcy i pojazdu. Karta identyfikująca 
dla kierowcy musi być wydana na nazwisko kierowcy. Natomiast karta identyfikująca pojazd musi 
zostać wydana na numery rejestracyjne pojazdu Zamawiającego. Karty muszą być zabezpieczone 
Kodem PIN i z ważnością na okres obowiązywania umowy. Karty z kodem PIN zostaną wydane 
bezpłatnie w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. 
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1) W przypadku tankowania pojazdu na elektroniczną kartę paliwową Wykonawca ma prawo żądać od 
kierującego pojazdem podania stanu licznika w chwili tankowania. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wydania, kierowcy, który dokonał zakupu paliwa wydruku,  
w którym będą podane:  
a) miejsce, data i godzina tankowania, 
b) numer rejestracyjny pojazdu i numer karty paliwowej, 
c) imię i nazwisko kierowcy dokonującego zakupu paliwa, 
d) rodzaj ilość oraz wartość zatankowanego paliwa. 
 

4. W razie zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
Wykonawcę o zaistniałym fakcie. W takim przypadku Zamawiający na swoje żądanie otrzyma, w ciągu 
10 dni roboczych, Kartę zamienną wraz z nowym numerem PIN. Koszt, który poniesie Zamawiający, 
za wydanie Karty zamiennej wraz z kodem PIN nie może przekroczyć kwoty 10,00 zł (słownie: 
dziesięć złotych) netto. 

5. O wycofaniu z użytkowania samochodu i zaprzestaniu użytkowania karty Zamawiający powiadomi 
pisemnie Wykonawcę oraz na swój koszt zwróci do siedziby Wykonawcy nieużywaną kartę. 

6. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy lub po jej rozwiązaniu Zamawiający zwróci 
Wykonawcy Karty. 

5.   Osobami wyznaczonymi do bieżącej współpracy w przedmiocie niniejszej umowy są : 

1) ze strony Zamawiającego z Oddziału w ………..  - ……………………………………. tel. ……………. 

 

2) ze strony Wykonawcy                  - …………………………………….  tel. …………… 

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 5 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony i nie wymaga zmiany treści umowy. 

§ 5 

1. W razie niewykonania umowy, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może 
wedle własnego uznania odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu (art. 492 Kodeksu cywilnego) lub zażądać od Wykonawcy zapłaty kar 
umownych w wysokości: 

1) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca w trakcie umowy 
zaprzestał jej realizacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego paliwa. W celu 
naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego  
o podejrzeniu, że jakość paliwa jest zła, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni 
od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca, wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej 
reklamacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. 
Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze 
sądowej.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potraceń kar umownych z wystawianych faktur VAT, na 
podstawie odrębnej noty księgowej. 
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§ 6 

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może również odstąpić od umowy 
w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

§ 7 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem dotyczącym urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 

§ 8 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 i 5 oraz § 4 ust. 5. 

§ 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 (Dz. U. 
Nr 112, poz. 654, zm Dz. U. z 2012 r. poz. 742). 

§ 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 nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) oraz przepisy szczególne związane z treścią umowy. 

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

§ 12 

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

§ 13 

Integralną część umowy stanowią: 

Załącznik Nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia ……. 

Załącznik Nr 2 Wykaz stacji, którymi dysponuje Wykonawca. 

Załącznik Nr 3 Wykaz samochodów służbowych 

Załącznik Nr 4 Wykaz kierowców. 

 

 

 



TZPiZI-3813/25/D/12 

 
                                                                                                                                                                                                                                         Certyfikat nr 028/P051/J 

 
SP ZOZ  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku                                       Strona 6 z 7 

                                                                                     
  

 

…………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………..   ……………………………………. 

Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik Nr 2 do umowy. 
  WYKAZ STACJI PALIW 

 

Oddział/Podstacja Miejscowość Lokalizacja (adres) 
I.  Oddział w Płocku 1. 

2. 
 

II. Podstacja w Gąbinie 1. 
2. 

 

III. Podstacja w Wyszogrodzie 1. 
2. 

 

IV. Oddział w Gostyninie 1. 
2. 

 

       V. Oddział w Sierpcu 1. 
2. 

 

 
Załącznik Nr 3 do umowy. 

WYKAZ AMBULANSÓW 
 

L.p. Marka ambulansu Nr rej. ambulansu Oddział 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 

Załącznik Nr 4 do umowy. 
WYKAZ KIEROWCÓW. 

 
L.p. Nazwisko i imię Kierowcy Oddział 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
 
 
AKCEPTUJĘ WARUNKI PROJEKTU UMOWY: 
 
 
……………………………….dnia ………………2012r. 
 
 
             ……………………………………………………. 

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy –Dostawcy 

(pieczątki)  


