
.........................................             Załącznik nr 4  
          (pieczęć wykonawcy) 

  

U m o w a - projekt 
 
Zawarta w dniu  ……………….. w Krotoszynie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2 ; KRS 000 000 2750; NIP 621-15-36-551, zwanym w dalszej treści 
umowy “Zamawiającym “, w imieniu którego działają: 
 
1. Dyrektor  -                           mgr inż. Krzysztof Kurowski 
2. Główna Księgowa  -                          Dorota Głownicka 
 
a 
 
 …………………………….. 
 
KRS:  …………………. 
NIP:  ………………….. 
 
zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawca”, w imieniu którego działają : 
 
1. ........................................................................................................................................... 
 
2.  ............................................................................................................................................ 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez zamawiającego oferty z dnia …………… r. 
wraz z załącznikami, sporządzonej na podstawie SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na  „Zakup paliw dla SPZOZ Krotoszyn” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 
209 000 EURO. 
 

§  1 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………….. –  pakiet nr ……… określona szczegółowo w załączniku  
Nr 1 i stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Podane w Formularzu Cenowym ilości określone są szacunkowo.                
3. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego i wartościowego między poszczególnymi 

pozycjami w ramach jednego pakietu, na który została podpisana umowa z danym Wykonawcą, do 
wartości nie większej niż całkowita wartość umowy. 

 

 
§   2 

 
1. Przedmiot umowy określony w § 1 i w załączniku Nr..... będzie realizowany sukcesywnie na stacji paliw 

oferenta położonej w granicach miasta Krotoszyn……………….…….., przy zastosowaniu upustu :  
………..% od ceny sprzedaży w dniu zakupu, dla każdego rodzaju paliwa będącego przedmiotem umowy. 

 2.     Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) niezmienności stałego rabatu (upustu) dziennych cen sprzedaży poszczególnych   rodzajów paliw w 

okresie obowiązywania umowy, 
b) zatankowania samochodu Zamawiającego, niezależnie od liczby innych klientów, w czasie nie 

dłuższym niż 20 min. od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji, a w wypadku pojazdów 
specjalistycznych tj. samochód typu karetka „S” i „P” poza kolejnością, 

c) utrzymania ciągłej rezerwy paliw dla potrzeb SPZOZ  w Krotoszynie na wypadek trudnej sytuacji na 
rynku paliwowym: 
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- olej napędowy -  2000 L 
- etylina Pb – 95, -    200 L 

d) zapewnienia możliwości zakupu podstawowych części eksploatacyjnych (paski, bezpieczniki, żarówki, 
płyn do spryskiwaczy), 

e) zapewnienia możliwości uzupełnienia ciśnienia w oponach. 
3  Zamawiającemu na każde tankowanie pojazdu w ilości minimum 100 litrów paliwa będzie nieodpłatnie 

przysługiwała usługa mycia, obejmująca samochody służbowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Krotoszynie . 

4. Zakup oleju opałowego oraz oleju napędowego do agregatów prądotwórczych  odbywać się będzie 
bezpośrednio do następujących obiektów:  szpitala przy ul. Mickiewicza 21 i szpitala  przy ul. Bolewskiego 4 -
8. Wielkość dostaw będzie  wynikała z zapotrzebowania składanego telefonicznie przez  uprawnione osoby 
Zamawiającego w zależności od zużycia. Dostawy realizowane w terminie  3 dni licząc od dnia złożenia 
zapotrzebowania 

5. W przypadku niemożności zakupu paliwa na stacji zaoferowanej przez Wykonawcę, wyłączonej z użytku z 
powodu przejściowych trudności w funkcjonowaniu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tankowanie 
samochodów Zamawiającego na innej stacji paliw zlokalizowanej w odległości nie większej niż 5 km od bazy 
transportu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, liczone najkrótszą drogą publiczną”.  

 

§ 3 
 
 

W imieniu Zamawiającego do ustalania dyspozycji telefonicznych realizacji umowy upoważniony jest  
Kierownik ds. transportu sanitarnego i wewnętrznego, Kierownik Działu Gospodarczego a po stronie 
Wykonawcy...................................... 

§ 4 
 

1. W przypadku jakichkolwiek braków w przedmiocie dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o braku możliwości zrealizowania zamówienia w całości. Zamawiający 
dokona zamówienia brakującego towaru u innego Wykonawcy na zasadach określonych w punkcie 2 
niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku konieczności dokonania zamówienia brakującego towaru u innego Wykonawcy, pierwotny 
Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę między ceną brakującego towaru zawartą w swojej ofercie a 
ceną tegoż towaru określoną przez innego Wykonawcę.  

 

§  5 
 

1. Termin realizacji umowy od dnia ...................  do  dnia ....................... 
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron . 
3. Każda ze stron zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszej umowy. 
 

 
§  6 

 
 W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana 
 następuje z mocy prawa, bez konieczności podpisywania oddzielnego aneksu do umowy. 
  
 

§  7 
 

1. Ceną zakupu paliwa będzie cena aktualna w dniu zakupu (tankowania) z uwzględnieniem upustu w 
wysokości ….%,określonego w ofercie Wykonawcy. 

2. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi:………………..…… zł brutto w dniu podpisania umowy). 
3. Termin płatności ustala się na 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.   
4. Zamawiający posiadający NIP 621-15-36-551 upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego 

podpisu. 
5. Talony na mycie pojazdów będą do wykorzystania w dowolnym terminie trwania umowy. W   
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   pierwszym miesiącu realizacji umowy 10 nieodpłatnych myć, w pozostałych miesiącach liczba myć 
określona zostanie na podstawie rozliczeń za miesiąc poprzedni, dołączonych wraz z talonami do 
wystawionych faktur .   

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca jest zobowiązany podawać każdorazowo na wystawionej fakturze numer 

zamówienia/symbol dokumentu nadany przez Zamawiającego. 
 

§  8 
 

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz.U.z 2015 r. nr O, poz.1680).  

2. Wykonawca gwarantuje, że stacja paliw spełnia wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne  służące do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. nr O, poz. 1853).   

 
 

                                                                                     §  9 
 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 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. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 
 

§ 10 
 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
d) Zamawiający nie uzyska kontraktu z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych związanych z przedmiotem 

umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru zamówionych wcześniej wyrobów,  
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Postanowienie § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest 

do zapłaty wynagrodzenia za pobrane do dnia odstąpienia od umowy paliwo oraz pokrycia udokumentowanych 
kosztów poniesionych przez Wykonawcę.  

 
§ 11 

 
Wykonawca nie może bez wyrażenia pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej, dokonywać cesji wierzytelności finansowych związanych z realizacją niniejszej 
umowy. Podmiot, który utworzył zakład, wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji 
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finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę 
wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
 
 

§ 12 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne 
w wypadkach i wysokościach określonych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
-        za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % 

wartości umownej przedmiotu umowy 
-           w wysokości 0,1 % wartości umownej paliwa, w przypadku niemożności zakupu paliwa wskazanego  

umowie z winy Wykonawcy za każdy dzień zwłoki. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  
-           za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % 

wartości umownej przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potrącenia z kwot za zakupione paliwo wskazanych w 

otrzymanych przez Zamawiającego fakturach, sum pieniężnych wynikających z naliczonych zgodnie z 
umową kar umownych. 

5. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§  13 
 

1.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji przewidzianej  w § 6 umowy oraz    
      w przypadkach wymienionych poniżej, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności .  
2.   Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 
     - przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania przedmiotu umowy, do wartości nie      
       większej niż całkowita wartość umowy. 
 
Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
 

§  14 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy o zamówieniach publicznych.  

2. Ewentualne spory powstałe w związku  z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, będą 
rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, przed Sądem właściwym dla 
siedziby Zamawiającego. 

§   15 
 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki: 
1. Formularz cenowy………. 
 

Wykonawca:                                                                Zamawiający: 
    


	§  1

