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ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa 

 

U M O W A 
 

 

zawarta w Warszawie 

 

w dniu  ............................. 

 

 

 

pomiędzy: 

 

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22, wpisaną do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000061291, zwaną dalej jako „Zamawiający”, reprezentowaną przez: 

 

Karola Bielskiego  – Dyrektora 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

................................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................... (Kod: ……………….) , ul. .................................................... 

reprezentowanym przez: 

...............................................................  -  ...............................................................           

zwanym w dalszej treści umowy ,,Dostawcą". 
 

o treści następującej: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania 

(znak: WSPRiTS/ZP/8/20) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w 

złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), 

przekazanego do publikacji w TED dnia 20.03.2020 r. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży 

bezgotówkowej paliw płynnych do pojazdów zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiających w obrocie bezgotówkowym benzyny     

bezołowiowej 95 – oktanowej (Pb 95) oraz oleju napędowego (ON) w szacunkowej ilości: 

 Benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (Pb 95) – 22 000 litrów 

 Olej napędowy (ON) – 1 058 400 litrów 

3. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w stosownych normach, w szczególności: 

- dla benzyny bezołowiowej (Pb95) PN-EN 228:2013-04 „Paliwa dla pojazdów samochodowych -   Benzyna 

bezołowiowa – Wymagania i metody badań”, z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia   

9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). 

- dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590:2013-12 „Paliwa  do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe 

– Wymagania i metody” z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia   9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). 
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4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiających za uszkodzenie pojazdów 

Zamawiającego, które nastąpiło w wyniku użycia paliwa niespełniającego wymogów określonych w normach 

i rozporządzeniu, o których mowa powyżej, w tym wszystkie koszty towarzyszące naprawie pojazdu (m.in. 

holowania, pomocy technicznej, ekspertyz, wynajmu transportu zastępczego). 
 

5. Szczegółowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto określone zostały w ofercie 

Dostawcy (formularz asortymentowo - cenowy) - załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący integralną cześć 

niniejszej umowy. 
 

6. Dostawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do 

wykonania umowy. 
 

§ 2 
 

          CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Łączne maksymalne wynagrodzenie za sprzedaż paliwa wynosi: 
 

…………..……………… PLN z VAT  

(słownie zł;………………………………………………….…………………………………………………... złotych)  
 

………………………….. PLN bez VAT  

(słownie zł; ……………………………………………………………………………………………………… złotych) 
 

 

2. Dostawca zobowiązuje się stosować w trakcie obowiązywania umowy cenę równą cenie brutto za 1 litr 

paliwa obowiązującą na stacji benzynowej w dniu tankowania pomniejszoną o udzielony rabat w wysokości 

…...... %. 
 

3. Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania Dostawca zobowiązuje się 

zamieszczać na fakturze lub załączniku do faktury, stanowiącym integralną część faktury. 
 

4. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania 

niniejszej umowy, ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy, z 

tym że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 
 

5. Rozliczenie ceny za zakup paliwa przez Zamawiających będzie dokonywane w cyklach miesięcznych 

kalendarzowych. 
 

6. Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę za zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym, która wynikać będzie 

z ilości faktycznie zatankowanego paliwa w danym miesiącu kalendarzowym przez Zamawiającego oraz 

ceny brutto paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji) w danym dniu, 

pomniejszonej o kwotę rabatu wymienionego w § 2 pkt 2 powyżej.  
 

7. Sukcesywny zakup paliwa dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych 

kart flotowych, zabezpieczonych kodem PIN na stacjach paliw należących do sieci Dostawcy lub u 

operatorów stacji paliw, z którymi Dostawca podpisał stosowne umowy współpracy. 
 

8. Zamawiający będzie dokonywać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Dostawcy 

wskazany na fakturze w ciągu 28 dni od daty wystawienia przez Dostawcę faktury wraz z zestawieniem 

obejmującym: 

- ilość i rodzaj pobranego paliwa, 

- cenę sprzedaży i wartość dokonanej transakcji 

- datę i miejsce dokonania transakcji. 

- numer rejestracyjny samochodu, 

- numer elektronicznej karty flotowej, którą dokonano transakcji. 
 

9. Dostawca będzie wystawiać zbiorczą fakturę VAT w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia okresu 

rozliczeniowego. 
 

10. Za datę dokonania płatności uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

11. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 
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12. Zamawiający przewiduje możliwość przesłania faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego 

Fakturowania na koncie Zamawiającego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl; adres PEF: NIP 

5261736429. 

 
 

§ 3 
 

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI 
 

1. Dostawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia 

mniejszej ilości paliwa niż określona formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
 

2. Dostawca oświadcza, że paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami. 
 

3. Dostawca oświadcza, że legitymuje się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem uprawnień do 

wykonania przedmiotu umowy.  
 

4. Dostawca zobowiązany będzie do zapewnienia stacji zastępczych w przypadku zmiany w ilości stacji, 

na których może być dokonany zakup paliwa. 
 

5. Zamawiający przekaże Dostawcy wykaz samochodów uprawnionych do tankowania paliwa najpóźniej 

w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dokonania zmiany w wykazie samochodów uprawnionych do tankowania. Zmiana wykazu 

samochodów Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy. 
 

6. Dostawca zobowiązany będzie na swój koszt – w ramach wynagrodzenia – dostarczyć i wydać 

Zamawiającemu aktywne elektroniczne karty flotowe dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego 

umożliwiające bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach paliw należących do sieci Dostawcy lub u 

operatorów, z którymi Dostawca podpisał stosowne umowy współpracy, nie później niż 5 dni od otrzymania 

wykazu pojazdów Zamawiającego. Dostawca wyda Zamawiającemu elektroniczne karty flotowe w liczbie 

odpowiadającej liczbie wskazanych przez Zamawiającego pojazdów powiększonej o 3 elektroniczne karty 

flotowe techniczne. 
 

7. Dane konieczne do wystawienia elektronicznych kart flotowych zostaną Dostawcy dostarczone po 

podpisaniu umowy. 
 

8. W razie zwiększenia liczby samochodów, będących w posiadaniu Zamawiającego, Dostawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 14 kolejnych dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

konieczności wystawienia nowej elektronicznej karty flotowej wraz z niezbędnymi danymi, złożonego 

poprzez bezpłatny, interaktywny serwis internetowy – Portal, elektronicznych kart flotowych do siedziby 

Zamawiającego. 

 

9. Dostawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, zabezpieczy nagranie dotyczące transakcji 

bezgotówkowego zakupu paliwa. Dostawca udostępni zapis na żądanie upoważnionych organów ścigania. 

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości technicznych zabezpieczenia nagrania. 
 

10. Zamawiający określają, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, natomiast pracownikiem odpowiedzialnym za monitoring umowy jest pani 

Katarzyna Walecka-Pakulska. 
 

11. Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest: p………………...……… 

…….…………………...… (nr tel. …….…….………. nr fax: ……………….…… adres e-mail: 

……..……………………………………………………………..). 
 
 

§ 4 
 

REKLAMACJE I KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku utraty lub zniszczenia elektronicznej karty flotowej Zamawiający niezwłocznie zgłosi fakt 

utraty karty Dostawcy. Zgłoszenie nastąpi poprzez bezpłatny, interaktywny serwis internetowy – Portal oraz 

telefonicznie. 
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2. Od momentu zgłoszenia utraty lub zniszczenia elektronicznej karty flotowej Dostawca nie może 

sprzedawać paliwa na podstawie utraconej lub zniszczonej karty. 
 

3. Od momentu zgłoszenia utraty lub zniszczenia elektronicznej karty flotowej Zamawiający nie 

odpowiada za sprzedaż paliwa osobie posiadającej utraconą lub zniszczoną elektroniczną kartę flotową. 
 

4. W terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia utraty lub zniszczenia elektronicznej karty flotowej, Dostawca 

dostarczy Zamawiającemu nową elektroniczną kartę flotową. 
 

5. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku 

rozwiązania umowy z winy Dostawcy, w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
 

6. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnej 

pisemnej uzasadnionej reklamacji jakości sprzedawanego paliwa. 
 

7. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary 

umownej. 
 

8. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Dostawca 

ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w transakcjach handlowych.  
 

9.   W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna 

mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295). 
 

§ 5 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony 04.06.2020 r. do 03.06.2022 r. lub wcześniej w 

przypadku wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia brutto  określonego w § 2 ust 1 niniejszej umowy. 
 

 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w całości w trybie natychmiastowym bez okresu 

wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Dostawcę któregokolwiek postanowienia umowy, po 

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Dostawcy przez Zamawiającego na usunięcie 

naruszenia. W takim przypadku Dostawcy należy się cena wyłącznie za rzeczywiście sprzedane paliwo. 
 

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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

4. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszczalne są 

zmiany treści niniejszej umowy, konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku: 

a) obniżenia ceny jednostkowej produktu; 
 

b) zmiany danych lub przekształcenia Dostawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 

c) zmiany stacji paliw w stosunku do wykazu załączonego do oferty; 

d) zmiany pojazdów Zamawiającego uprawnionych do tankowania paliwa w stosunku do wykazu 

przekazanego Dostawcy; 
 

e)  zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy. 
 

5. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

6.   Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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7.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 

8.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

Stron. 
 

Wykaz załączników do umowy: 
 

Zał. nr 1 - formularz asortymentowo – cenowy; 

Zał. nr 2 - Regulamin obsługi karty uwzględniający ewentualną kradzież czy zagubienie karty; 

Zał. nr 3 - wykaz stacji paliw na terenie całego kraju (min. po 3 w każdym województwie czynne przez  

całą dobę, siedem dni w tygodniu i akceptujące karty paliwowe do bezgotówkowego rozliczania 

sprzedaży); 

 - wykaz stacji paliw na terenie województwa mazowieckiego (min. 1 w każdym powiecie czynna 

przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i akceptująca karty paliwowe do bezgotówkowego 

rozliczania sprzedaży); 

 - wykaz stacji paliw na terenie Warszawy (min. 30 stacji wszystkie czynne przez całą dobę, siedem 

dni w tygodniu i akceptujące karty paliwowe do bezgotówkowego rozliczania sprzedaży). 
 

 

  

 

 

Zamawiający:                                                                                           Dostawca: 

 

 

 

 
 


