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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego po modyfikacji 

 
 

 

W Z Ó R   U M O W Y  
 

 

W dniu ................... pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, 

ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, zwanym w dalszej części Umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez:: 
………………………………… 

 

a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON ..... ...........   

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
………………………………… 
………………………………… 

 

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie 

Zarządzenia nr 81/2021  Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z dnia 28 czerwca 

2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu  udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 

zł udzielonego w trybie zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 

zł  zostaje zawarta umowa następującej treści: 
 

 

§   1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż paliw na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego 

w Mielcu - zgodnie z ofertą z dnia …… na zasadach wskazanych w niniejszej umowie, a także w Zapytaniu 

ofertowym (dalej: „Zapytanie”) znak SzP.ZP.271.35.21. 

2. Zapytanie Ofertowe oraz załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.   

3. Wykonawca przyjmuje do zrealizowania sprzedaż następujących paliw płynnych: 

a) benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości – 1 000 litrów, 

c) oleju napędowego w szacunkowej ilości – 26 000 litrów. 

4. Wykaz użytkowanych przez Zamawiającego pojazdów zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tego załącznika bez konieczności podpisywania aneksu do 

umowy. 

5. Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie na stacjach paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb 

Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego. W ramach niniejszej 

umowy Zamawiający dokonywać będzie zakupu oleju napędowego przeznaczonego do agregatu 

prądotwórczego i ciągnika oraz benzyny do kosiarek będących w posiadaniu Zamawiającego. Tankowanie 

paliw bezpośrednio do beczki.  

6. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa na min. 1 stacji paliw w odległości drogowej do 5 km 

od siedziby Zamawiającego. Wykonawca przedstawi mapę (wykaz) rozmieszczenia stacji paliw na obszarze 

Polski w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

7. Ostateczna wartość zamówienia wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, 

wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie ilości zamówionych przez Zamawiającego paliw w 

stosunku do ilości określonych w ust. 3 nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy jakichkolwiek 

roszczeń, a zaoferowany rabat o którym mowa w § 4 ust. 3 jest stały i będzie stosowany w okresie trwania 

umowy, bez względu na rzeczywistą (końcową) wielkość zakupionego towaru. 

8. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy 

żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

9. W przypadku braku możliwości tankowania paliwa na stacjach Wykonawcy, Wykonawca  zobowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie stanowiące wartość udzielonego rabatu na podstawie tej umowy 

obliczonego od ceny nabycia paliwa przez Zamawiającego w innej stacji paliw niż stacja Wykonawcy. 

10.  Zawarcie niniejszej umowy nie wyklucza możliwości nabywania paliw przez Zamawiającego na dowolnej 

innej stacji paliw niż stacja Wykonawcy.   

§   2 
1. Wykonawca gwarantuje, że paliwa posiadać będą właściwości fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią 
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jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. 

2. W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w 

uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności paliw z obowiązującymi normami, kosztami 

badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca. 

3. Próbka paliwa przeznaczona do badania zostanie pobrana w obecności pracownika ze strony Wykonawcy i 

Zamawiającego, próbka zostanie zaplombowana przez obie strony i przekazana do badania laboratoryjnego. 

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności opisanych w ust. 2, zd. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 

pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem awarii układu napędowego samochodów i sprzętu 

zasilanych tym paliwem, wywołanych nieprawidłową jakością paliwa. 

5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z 

oczyszczaniem układu napędowego samochodów i sprzętu oraz zobowiązuje się dokonać wymiany 

wadliwego paliwa na właściwe, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili 

potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

7. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje przedstawiciel Zamawiającego - …………………. 

 
§   3 

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych. 

2. Wykonawca oświadcza, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 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.  

 

§   4 
1. Wykonawca - za zakupione przez Zamawiającego paliwo - wystawi fakturę VAT. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada numer  

identyfikacyjny: 817-17-50-893. 

3. Za zakupione paliwo Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę wynikającą z ilości zatankowanego 

paliwa i ceny sprzedaży obowiązującej w momencie realizacji transakcji na danej stacji paliw pomniejszonej 

o zaoferowany stały rabat wynoszący……….% od każdego zakupionego 1 litra paliwa, przy czym w czasie 

trwania umowy cena sprzedaży w momencie transakcji na danej stacji paliw nie może być wyższa  niż 15 % 

ceny brutto zawartej w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy.   

4. Wykonawca zapewni jednakowe ceny sprzedaży paliw obowiązujące w momencie realizacji na danej stacji 

na wszystkich swoich stacjach w odległości drogowej do 5 km od siedziby Zamawiającego na tym samym 

poziomie. 
§   5 

1. Należność za zakupione paliwo płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony 

przez ………………… o numerze ………………………………… w terminie 21 dni od daty wystawienia 

faktury.  Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur, 

wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia 

miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje 

się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

2. Zakup paliwa będzie realizowany każdorazowo w formie transakcji bezgotówkowej, przy użyciu 

elektronicznych kart, zwanych dalej „kartami paliwowymi”, które zostaną wydane Zamawiającemu przez 

Wykonawcę bez dodatkowych opłat w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca wystawi 

Zamawiającemu karty zabezpieczone kodem dla każdego pojazdu służbowego Zamawiającego 

wymienionego w załączniku do umowy oraz 1 sztukę karty wystawionej na okaziciela do zakupu paliwa 

przeznaczonego do agregatu prądotwórczego i ciągnika oraz benzyny do kosiarek będących w posiadaniu 

Zamawiającego z tankowaniem paliwa bezpośrednio do beczki. 

3. W przypadku zwiększenia ilości posiadanych samochodów, wymiany samochodów lub kradzieży, utraty, 

zniszczenia karty przez Zamawiającego Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę tej karty oraz 

bezzwłocznie wyda nieodpłatnie kartę dodatkową lub zamienną. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia: w przypadku pojazdów - ewidencji zakupionego paliwa z 

podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, 

stanu licznika; w przypadku beczki - ewidencji zakupionego paliwa z podaniem daty i miejsca tankowania, 

ilości i wartości pobranego paliwa. Koszt obsługi kart paliwowych ponosi Wykonawca. 

5. Do każdej faktury, o której mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy wydruk z ewidencji prowadzonych kart 



3 

 

paliwowych. 

6. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się uznanie konta bankowego Wykonawcy. 

8. Dokonywane przez Zamawiającego wpłaty na zaspokojenie długów wobec Wykonawcy zaliczane będą w 

pierwszej kolejności na poczet należności głównej, następnie na poczet należności z tytułu odsetek, w 

dalszej kolejności zaspokajane będą należności uboczne, takie jak koszty zastępstwa procesowego, opłaty 

sądowe, opłaty skarbowe itp. 

9. W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być zaspokojony, 

Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego, przy 

zastosowaniu ustępu 6.  

 

§  6 
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 niezrealizowanej części Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wolnego od skutków finansowych rozwiązania  

( wypowiedzenia ) niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w przypadku: 

a) co najmniej dwukrotnego faktu niemożności zatankowania paliwa, 

b) co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości 

paliwa. 

 
§   7  

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 

a) za każdorazową nieuzasadnioną odmowę sprzedaży paliwa Wykonawca zapłaci karę umowną  ustaloną 

ryczałtowo na kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 

b) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po  

stronie Wykonawcy , Wykonawca zapłaci karę umowną- w wysokości 5 % wartości całkowitej wartości 

zamówienia brutto określonej w ofercie,  

c) za nie wydanie karty paliwowej w terminie, w tym  dodatkowej lub/i zamiennej karty paliwowej; 100 zł 

za każdą rozpoczętą dobę zwłoki za każdą niewydaną w terminie kartę odrębnie, 

d ) za naruszenie obowiązków wynikających z § 8  ust. 1-8  niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę 

umowną- w wysokości 2 % całkowitej wartości zamówienia brutto określonej w ofercie. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z przepisów 

ustawy Kodeks cywilny, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie z 

należności przysługujących Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej umowy, na podstawie odrębnej 

noty księgowej. 

4. Odstąpienie  od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń  odszkodowawczych 

Zamawiającego.  

 
§   8  

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie (zakaz cesji wierzytelności), ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 

prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia 

zobowiązań Wykonawcy, w szczególności  z tytułu umowy kredytu, pożyczki.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umów poręczenia, jak i umów gwarancji z podmiotami 

trzecimi za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie podejmowania czynności mogących skutkować przystąpieniem osoby 

trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym zobowiązuje się do nie zawierania umów 

mogących skutkować subrogacją generalną (art. 518 k.c. ). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 

9211- 9215 k.c.), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających 

pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje 

rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.  

6. Wykonawca  zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę 

w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych  wynikających z niniejszej umowy.  
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7. Wykonawca  zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego  i jego podmiotu 

tworzącego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku, których jego wierzytelności z tytułu niniejszej 

umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa 

zaspokojonego wierzyciela. 

8. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych 

w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw,  a w szczególności w 

szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników 

i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej 

umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę., a także do nie przekazywania i nie 

udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego. 

9. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ustępie poprzednim, nie dotyczy informacji, które: 

a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 

b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia 

sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego 

powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu 

poufności tych informacji. 

 
§   9 

Umowa wiąże strony od dnia  ………………… do dnia ………………… . 

 

 
§   10 

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy 

wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 
§   11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 
§   12 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 
§   13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Wykonawca         Zamawiający 
 

 

 

 

 

Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń: 

 

 

 

………………………………….. 
( pieczątka i podpis Wykonawcy 

lub jego uprawnionego przedstawiciela) 
Data: ………… 
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Załącznik nr 1 do umowy nr … 

 

 

Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego: 

 
L.p. Marka Numer rejestracyjny Rodzaj paliwa  

1 Volkswagen Transporter  RMI 26 US ON 

2 Volkswagen Transporter RMI 27 US ON 

3 Volkswagen Transporter RMI 19901 ON 

4 Renault Kangoo RMI 12250 ON 

5 Renault Espace RMI 64605 Pb 

6 Renault Trafic RMI 33390 ON 

7 Fiat Doblo RMI 93998 ON 

8 Volkswagen Transporter RMI 93000 ON 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

 
…………………………… 
            (Pieczęć firmowa) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY  

ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliw 

płynnych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu SzP.ZP.271.35.21 w imieniu 

reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez 

obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie RP. 

 

 

Na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie prześlemy wszystkie niezbędne kserokopie dokumentów. 

 

 

 

………………………………….. 
( pieczątka i podpis Wykonawcy 

lub jego uprawnionego przedstawiciela) 
 

Data: …………………… 
 
 

 


