
                                                              WZÓR  UMOWY 

 
 

     
                                                        UMOWA NR EG/    /2016 

         na bezgotówkowy zakup oleju napędowego do karetek będących na wyposażeniu SPWSZ               

         w Szczecinie. 
 

 
zawarta dnia  ……………. 2016 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym   

z siedzibą  przy ulicy Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,                                                                                      

NIP  851 – 25 – 37 – 954, REGON 000290274, 
reprezentowanym przez: 

zwanym w treści umowy  Zamawiającym, którego reprezentuje: 

 
Dyrektor  -Małgorzata Usielska   

 

 a  

…………………………………………………………………………………………………... 
zwanym  dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
                                §1. 

 
1.  Przedmiotem umowy jest sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż oleju napędowego do karetki będącej na 

wyposażeniu SPWSZ w Szczecinie, według cen obowiązujących na stacji paliw w dniu, w którym dokonano 

bezgotówkowego zakupu. 
2. Prognozowana ilość oleju napędowego w okresie 36 miesięcy wynosi 18 900 litrów. Podana ilość    paliwa jest 

 wielkością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 
3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosi …………………………………………………………………. 

   Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

                                                                   § 2. 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom –  PN-EN590:2011+A1- paliwa    
    do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na wybranej stacji, na żądanie Zamawiającego,  wystawionego przez  

    producenta świadectwa jakości, zawierającego informacje o spełnieniu przez paliwo      wymaganych norm. 
3. Wykonawca zapewnia możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę  przez 7 dni w         

    tygodniu. 
4. Wykonawca zapewni  Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy tankowanie paliwa w sieci stacji na terenie     

    całego kraju. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia karty elektronicznej umożliwiającej bezgotówkowy sposób  rozliczania 
    transakcji przypisanej  do karetki będącej w użytkowaniu Zamawiającego. Każda transakcja musi  być potwierdzona 

    zgodnym numerem PIN. 
6. W przypadku utraty karty, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej blokadę w całej sieci, niezwłocznie po zgłoszeniu       

    utraty przez Zamawiającego oraz zobowiązany będzie do wydania nowej karty. 
7. Wykonawca w dniu dokonania bezgotówkowego zakupu paliwa wystawi dokument ( potwierdzenie  transakcji), na którym 

    będą następujące informacje: data transakcji, miejsce tankowania, ilość pobranego   paliwa, oraz wartość pobranego 

    paliwa, co będzie podstawą do wystawienia faktury. 
8. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia do faktury asygnaty rozchodowej ( zawierającej m.in. datę zakupu, ilość i  

    rodzaj paliwa, wartość zakupionego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, miejsce tankowania) za dany okres rozliczeniowy          
    tankowania pojazdu. W przypadku wystawienia faktury VAT zawierającej szczegółowe zestawienie transakcji m.in.: numer     

   karty, numer rejestracyjny samochodu, rodzaj  i ilość zatankowanego paliwa, miejsce dokonania transakcji, cenę jednostkową   

   brutto, wartość netto i brutto  oraz stawkę i kwotę VAT, Wykonawca nie będzie zobowiązany do załączenia asygnaty 
   rozchodowej.   



 

                                                             § 3. 
 

1.  Podstawą wystawienia faktury jest dokument ( potwierdzenie transakcji) zgodnie z § 2 ust. 7. 
2. Faktury VAY winny być wystawiane dwa razy w miesiącu tj. za okresy od 1 do 15 dnia  miesiąca oraz       

   od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni  dzień danego okresu      

   rozliczeniowego. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany będzie  do załączenia asygnaty 
   rozchodowej zgodnie z § 2 ust. 8. 

3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie ……. dni od daty otrzymania 
    faktury. Faktura lub załącznik do faktury powinna zawierać informacje o  numerze umowy 

    przetargowej której dotyczy. 
4. Przez datę zapłaty zależy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

 
                            § 4. 

 
Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy tj. od dnia ………2016r. o dnia ………..2019r.   jednakże 

nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 1 ust.3.                                                               

 
 

                                                    §5 .  
 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
    a) w wysokości  10% wartości umowy określonej w § 1 ust. 3, gdy Zamawiający odstąpi d umowy z powodu        

        okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

    b) w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 1 ust. 3, w przypadku wygaśnięcia , utraty ważności lub 
        odebrania Wykonawcy koncesji na sprzedaż paliw. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
    odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do pełnej wysokości szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z najbliżej wymagalnych wynagrodzeń, na podstawie 

    odrębnej noty księgowej. 
 

 
                                                                     § 6. 

 

1 Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić gdy: 

    a) ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany 
        sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę. 

    b) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 
    

 

                                                                      § 7. 
 

1. Umowa może być rozwiązana w terminie wcześniejszym przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 
  wypowiedzenia, którego bieg zaczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

  pisemnego wypowiedzenia umowy.  

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
    a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

     publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku  
     może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

     Wykonawca może żądać jedynie należnej zapłaty z tytułu wykonania części zamówienia,  
   b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

   c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

   d) w przypadku wygaśnięcia, utraty ważności lub odebrania Wykonawcy koncesji na sprzedaż paliw. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i        

 powinno zawierać uzasadnienie. 
 

 

                                                      § 8.  
 

Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie 
spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie. 



                                                                   

                                                  § 9. 
 

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

 

 
 

 
 

 
 

……………………………………                                                             ………………………………………… 

      ZAMAWIAJĄCY:                           WYKONAWCA: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Załączniki do Umowy: 
1.Oferta cenowa - załącznik nr 1. 
2.Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


