
Załącznik nr 3 do SIWZ 
Wzór umowy  – nr sprawy DZP.341.06.2019 
 

 
UMOWA Nr DB/[…]/2019 

 
zawarta w dniu [...] w Radomiu pomiędzy: 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. 
Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, 
reprezentowaną przez:  
[…] 
[…] 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
 
a  
 
* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
* podmiotami działającymi wspólnie : 
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…],  zarejestrowaną w […]. 
reprezentowaną przez: 
[…]. 
[…] 
 
b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*,  
zwani dalej łącznie „ STRONAMI” 
 
* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […] 
* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 
* niepotrzebne skreślić 
 
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Transportu 
Sanitarnego. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr DZP.341.06.2019), w trybie przepisów Ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
Definicje 

1. Umowa – niniejsza umowa z wszystkimi załącznikami; 
2. Przedmiot Umowy – sukcesywny zakup paliw płynnych w postaci oleju napędowego dla pojazdów 

służbowych Zamawiającego, w systemie bezgotówkowym na podstawie elektronicznych kart flotowych, w 
okresie trwania umowy, w ciągu 24h/dobę, w asortymencie i ilościach, wynoszącym 150 000,00 litrów. 

3. Ustawa Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: KC); 
4. Ustawa Prawo zamówień publicznych -  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

jako: PZP); 
 



§ 2 
Interpretacje 

W Umowie oraz w Załącznikach: 
1. Odniesienia do Umowy są odniesieniami do niniejszej Umowy. 
2. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów, ustępów i załączników 

Umowy. 
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.  
4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
5. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat  

kalendarzowych chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z  przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

§ 3 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup paliw płynnych w postaci oleju napędowego dla pojazdów 
służbowych Zamawiającego, w systemie bezgotówkowym przy użyciu elektronicznych kart flotowych, w 
okresie trwania umowy, w ciągu 24h/dobę, w asortymencie i ilościach wynoszących łącznie 150 000,00 litrów.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z ofertą oraz zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

3. Wykaz stacji paliw, w których będzie mógł tankować Zamawiający, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się aktualizować wykaz stacji paliw. 

 
§ 4 

Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca 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. 

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

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, w związku 
z realizacją niniejszej Umowy, do pełnej wysokości szkody. 

 
 § 5 

Termin realizacji Umowy 
Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie przez okres kolejnych 36 miesięcy 
kalendarzowych w terminie od dnia zawarcia niniejszej Umowy tj. do dnia: ................................. lub do 
wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 8 ust. 3 Umowy. 
 

§ 6 
Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający ma prawo do sukcesywnych zakupów, w okresie obowiązywania Umowy, paliwa w ilości, której 
wartość nie przekroczy kwoty określonej w §3 ust. 1, a wynikającej z aktualnych potrzeb Zamawiającego, bez 
jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.  

2. Zakup paliwa będzie odbywał się bezgotówkowo, na podstawie elektronicznych kart flotowych (zwane dalej 
„Kartą”) wystawianych dla poszczególnych pojazdów. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN.  

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wydania kierowcy, który dokonał zakupu benzyny wydruku, w którym 
będą podane:  

a) miejsce, data i godzina tankowania,  
b)  numer rejestracyjny pojazdu i numer karty paliwowej,  
c) rodzaj i ilość oraz wartość zatankowanego paliwa.  
2. Na pisemne życzenie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy wskazane przez niego Karty zostaną 

wycofane i niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.  
§ 8 

Wynagrodzenie 
1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie netto w łącznej kwocie ...................PLN (słownie: …),  



2. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 Umowy zostanie powiększone o należny podatek VAT, w wysokości 
obowiązującej w dniu dokonania transakcji. 

3. Łączna wysokość wynagrodzenia brutto wynosi ……………………… PLN (słownie: …) 
4. Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu 

prawidłowego i terminowego zrealizowania Umowy. 
5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 3 Umowy nawet, jeżeli w 

chwili zawarcia Umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i 
cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego 
zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

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

8. Płatność zrealizowana będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę przelewem z konta    
Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Za okres rozliczeniowy 
przyjmuje się okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca. Zamawiający 
dopuszcza również możliwość rozliczenia bezgotówkowych transakcji przez Wykonawcę raz w miesiącu od 1 dnia 
do ostatniego dnia miesiąca. 
9. Faktury za transakcje dokonywane przez Zamawiającego z użyciem kart będą ̨wystawiane przez Wykonawcę ̨po 

zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych i przesyłane Zamawiającemu wraz z zestawienia w formie 
tabeli, zawierającym poniższe informacje: 

1. nr faktury; 
2. nr karty; 
3. nr rejestracyjny pojazdu; 
4. data realizacji; 
5. miejscowość; 
6. nazwa produktu; 
7. ilość litrów; 
8. cena za litr; 
9. wartość netto; 
10. wartość VAT; 
11. wartość brutto. 

10. Informacje, o których mowa w § 8 ust. 9 Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu drogą elektroniczną, 
na wskazany adres e-mail: lukasz.wozniak@wss.com.pl 

11. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał faktury VAT. 
12. Osobą uprawnioną do odbioru faktur VAT w imieniu Zamawiającego jest Kierownik Zespołu Transportu. 
13. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży 

produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 § 9 

Kary umowne 
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 
lub zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości:  

a) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3 Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  

b) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3 z powodu zawinionego zaprzestania realizacji 
Umowy  za wyjątkiem przerwy  spowodowanej przejściowym zamknięciem stacji z powodu dostawy 
paliwa lub awarii jej systemu obsługi oraz modernizacji stacji. 

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

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń kar umownych z wystawionych faktur VAT, na podstawie 
odrębnej noty księgowej.  

 
 

§10 Reklamacje 



Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia 
ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości 
paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy, 
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. 

§ 11 
Karty paliwowe 

1. Karty zakupu paliwa upoważniają Zamawiającego do dokonywania bezgotówkowych transakcji na stacjach 
paliw Wykonawcy na terenie każdego z województw Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu 17 szt.  elektronicznych kart flotowych (paliwowych), po jednej  
dla każdego pojazdu Zamawiającego oraz trzy dodatkowe elektroniczne karty flotowe (paliwowe) na okaziciela. 
Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie realizacji Umowy, 
wówczas na wniosek Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie wyda dodatkowe karty.  
3. Karty na zakup paliwa wraz z PIN, umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw zostaną wydane Zamawiającemu 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego u Wykonawcy wniosków o wydanie kart. 
Karty zostaną wydane na czas trwania Umowy. 
4. Powyższe wnioski składane są w formie pisemnej, z pieczęcią Zamawiającego oraz podpisem Kierownika 
Zespołu Transportu Sanitarnego po uprzedniej akceptacji Dyrektora ds. Eksplatacyjno-Administracyjnych. Wzór 
wniosku o wydanie karty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
5. Za wydanie kart paliwowych dla każdego pojazdu Zamawiającego oraz kart paliwowych na okaziciela 

Wykonawca nie pobiera opłaty. 
6. Zamawiający zgłosi Wykonawcy każdy przypadek kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia karty paliwowej. 

Zgłoszenie takie będzie dokonywane  pisemnie, faxem lub e-mailem i będzie zawierało: 
- numer utraconej lub zniszczonej karty,  
- typ karty,  
- numer rejestracyjny pojazdu   
- nazwę Zamawiającego 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zablokowania utraconej lub zniszczonej karty paliwowej  

w ciągu 30 minut od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca wyda bezpłatnie duplikat lub dokona wymiany zniszczonej karty paliwowej na nową, nie później 
jednak niż w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.  
9. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. 

 
§ 12 

Siła wyższa 
1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć  

w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można 
było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Strony 
wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń. 

2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron 
całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w 
jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego   
powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. 

3. W przypadku niemożliwości realizacji Umowy w terminie z powodu Siły Wyższej, każda ze Stron ma  prawo do 
odstąpienia od Umowy. 

§ 13 
Zmiany Umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 
a) Obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na  obniżenie 

wynagrodzenia; 
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego Przedmiot Dostawy pod 

warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto; 
c) Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku niezrealizowania całości Przedmiotu Umowy lub innych 

okoliczności wskazanych w Umowie; 



  h) Zamawiający, w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w   zakresie 
rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części. 

2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności i może nastąpić wyłącznie za 
zgodą Stron. 

§ 14 
Odstąpienie od Umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 
a)  W razie zaistnienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w części nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze jej wykonywanie 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej 
sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy; 

b) w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy lub nie realizuje Przedmiotu 
Umowy w terminach określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
wynagrodzenia za niezrealizowaną lub nieterminową część Przedmiotu Umowy;  

c) w przypadku gdy dostarczony Przedmiot Dostawy nie odpowiada opisowi i parametrom wskazanym przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za część 
niespełniającą wymagań; 

d) w innych przypadkach wskazanych w treści Umowy. 
 2. Odstąpienie od Umowy w każdym przypadku powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i zawierać uzasadnienie. 
§ 15 

Przeniesienie praw i obowiązków 
 Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy.  

§ 16. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.  Uzupełnienie lub zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
 


