Załącznik Nr 3
Projekt umowy nr ................./2018
ZAWARTA W DNIU ..............2018 R. POMIĘDZY:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035422, NIP: 823-14-22-165, reprezentowanym przez:
Zbigniew Deja – Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem ……….reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu
ofert (znak sprawy:......................) zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju
napędowego do ilości 25 800 litrów, poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji
Zamawiającego bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy z zapewnieniem bezgotówkowego
rozliczania transakcji lub za pomocą elektronicznych kart paliwowych zabezpieczonych kodem PIN, i
odroczonym terminem płatności zgodnym z niniejszą umową.
2.Ilość określona w ust. 1 jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego.
3.Tankowanie pojazdów Zamawiającego odbywać się będzie na stacji paliw zlokalizowanej
w…………………………………………………………
4.Odbiór przedmiotu umowy zostanie każdorazowo potwierdzony przez kierowcę pojazdu
Zamawiającego własnoręcznym podpisem.
5.Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił możliwość tankowania pojazdów w godz. 06:00 –
22:00.
6. Wykonawca zapewnia, że pobierane przez Zamawiającego paliwo spełnia wymagania jakościowe
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r., w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz.1680 z późn. zm.)
§2
1. Wykonawca w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat) wyda Zamawiającemu
elektroniczne karty paliwowe - niezwłocznie po zawarciu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia jej zawarcia, w ilości wskazanej przez Zamawiającego w przekazanym w dniu zawarcia
Umowy wykazie pojazdów.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na elektroniczne karty paliwowe,
gdy ulegnie zwiększeniu liczba samochodów znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego w

trakcie trwania Umowy, Wykonawca wyda kolejne karty paliwowe w terminie do 14 dni od daty
zgłoszenia zapotrzebowania.
3. Wykonawca zapewni aby bezgotówkowy zakup paliwa umożliwiał prowadzenie ewidencji
pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów - z podaniem numeru karty paliwowej, numeru
rejestracyjnego pojazdu, daty, ilości i rodzaju pobranego paliwa i jego ceny - za pomocą
elektronicznej karty paliwowej, posiadającej kod przypisany do pojazdu.
4. Wykonawca wyda kierowcy potwierdzenie transakcji, które winno zawierać: numer karty
paliwowej, numer rejestracyjny pojazdu, datę, godzinę i miejsce tankowania, ilości i rodzaj pobranego
paliwa i jego cenę.
5. W przypadku zgubienia lub kradzieży identyfikacyjnej karty paliwowej, Wykonawca dokona
natychmiastowego jej zablokowania po zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego telefonicznie,
faksem lub e-mailem.
6. Wykonawca wyda niezwłocznie nową kartę paliwową w miejsce utraconej lub dokona wymiany
zniszczonej na nową, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
7. Wykonawca wyda niezwłocznie duplikat karty paliwowej źle funkcjonującej z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, nie później niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia.
8. Zamawiający będzie odbierał olej napędowy w terminach i ilości dostosowanych do swoich
rzeczywistych potrzeb.
9. Olej napędowy może być wydany wyłącznie upoważnionym przez Zamawiającego osobom
posiadającym wydaną przez Wykonawcę kartę paliwową.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na
każde życzenie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z ewentualnymi
uszkodzeniami pojazdów, spowodowanymi złą jakością dostarczonego paliwa.
11. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców – Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot Umowy, którego wykonanie powierzył
podwykonawcy/podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania
podwykonawcę/podwykonawców jak za swoje własne.
§3
1. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto, wynikająca z umowy,
wynosi .................... PLN /słownie brutto ...................................................... PLN .
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu stały upust w wysokości ......... zł. w odniesieniu do jednego
litra oleju napędowego, którego sprzedaż stanowi przedmiot umowy.
3. Wysokość opustu określona w ust. 2 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkursu ofert,
znak:...........
4. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania Umowy wysokość opustu określona w ust. 2 nie może
ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej
fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§4
1. Realizacja płatności nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT za dany okres
rozliczeniowy. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur zbiorczych wystawianych przez
Wykonawcę dwa razy w miesiącu, zawsze 15 oraz ostatniego dnia danego miesiąca trwania umowy
(dni te są zarazem ostatnimi dniami danego okresu rozliczeniowego).
2.Do każdej wystawionej faktury VAT Zamawiający wymaga szczegółowego zestawienia tankowań
poszczególnych pojazdów:
a) numer rejestracyjny pojazdu,
b) data tankowania,
c) miejsce tankowania,
d) rodzaj zatankowanego paliwa,

e) ilość zatankowanego paliwa,
f) cena detaliczna brutto zatankowanego paliwa.
Zestawienie będzie dołączone do faktury w formie załącznika.
3.Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4.Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające 60 dni,
licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w ust. 1, nie spowodują wstrzymania wykonania
niniejszej umowy.
5.Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem, przesłanym
Zamawiającemu pisemnie lub faksem, na nie mniej niż 14 dni przed datą wstrzymania dostaw.
6. Płatności należności z tytułu realizacji niniejszej umowy, odbywać się będą przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
7. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią,
wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy
ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności
roszczeń o odsetki.
§5
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
niniejszej umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za
odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 5% maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
2.W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może naliczyć odsetki z tytułu zwłoki
w wysokości ustawowej.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:
a)ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b)przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w
umowie,
c)zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d)zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych
przekazanych
przez
Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa
danych.
2.Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1obowiązuje Wykonawcę także po
rozwiązaniu umowy.
3.Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za
szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi
podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia.
4.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w procesie związanym z
przeprowadzonym postępowania jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Sokołowie Podlaskim ,08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5.
5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
§7
1.Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie miesiąca ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.W przypadku wypowiedzenia umowy przez zamawiającego wykonawcy przysługuje jedynie
roszczenie z tytułu zrealizowanej części zamówienia.
3.W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
§8
Zamawiający przewiduje - w uzasadnionych przypadkach - możliwość dokonania zmiany umowy, w
przypadku:
1)
zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na
postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa,
2)
zmian w zakresie osób nadzorujących wykonanie umowy z obu stron,
3)
zmian wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
4)
uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
5)
zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a)
wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia
przed zawarciem umowy,
b)
z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
c)
działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
§9
1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie.
3. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy tj...........

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY
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