
Załącznik Nr 5 do SIWZ 
(WZÓR umowy) 

Umowa Nr …………. 
 
zawarta w dniu …………… 2020 roku w Gdyni pomiędzy: 
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisaną do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000011428, NIP 586-19-86-956, Regon 190502151, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
 Dyrektor Beatę Pająk - Michalik 
 
a 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................ NIP: ........................................REGON 
 
Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
.............................................................. - .......................................... 
.............................................................. - .......................................... 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) strony zawarły umowę o 
następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę paliw silnikowych, w formie bezgotówkowej 
do samochodów służbowych Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy określa 
Załącznik nr 1. 

 
§ 2 

Prawa i obowiązki Stron 
1. Dostawa paliwa prowadzona będzie przez punkty sprzedaży paliw Wykonawcy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom i przepisom 

prawa , w tym oraz wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 
09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

3. Paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiającego na stacjach 
paliwowych Wykonawcy, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 

4. Sprzedaż paliw powinna odbywać się bezgotówkowo, na podstawie „karty paliwowej”, 
wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN 

5. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu karty paliwowe, w ilości wskazanej przez Zamawiającego, upoważniające do 
zakupu paliw objętych przedmiotem niniejszej Umowy 

6. Wykonawca wyda nowe karty paliw w przypadku nabycia nowych samochodów przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca wystawi duplikat karty paliwowej w przypadku jej zgubienia, zniszczenia lub utraty z 
innego powodu. 

8. W sytuacjach wskazanych w ust. 6 i 7 powyżej, nowe karty paliwowe czy ich duplikaty winny być 
dostarczone Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych  od zgłoszenia przez Zamawiającego 
takiej potrzeby. Wykonawca upoważnia Panią/Pana ………..…… do kontaktów z Zamawiającym; 
tel.: …….……..,faks: …………….,  e-mail…………… . „. 

9. Z tytułu wydania Zamawiającemu kart paliwowych czy ich duplikatów, żadne dodatkowe opłaty na 
rzecz Wykonawcy nie będą należne. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego utraty karty Wykonawca zapewni jej 
natychmiastową blokadę w całej sieci stacji paliw. Za transakcje wykonane przy użyciu karty 
paliwowej po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty Zamawiający nie odpowiada. 

11. Każda bezgotówkowa transakcja wykonana przy użyciu kart paliwowych będzie rejestrowana u 
Wykonawcy. 



12. Każda transakcja bezgotówkowa zostaje zarejestrowana w systemie Wykonawcy z podaniem: 
1) nazwę i adres stacji paliw na której odbyła się transakcja, 
2) datę transakcji,  
3) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu,   
4) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,  
5) rodzaj i wartość zakupów, 
6) numeru transakcji bezgotówkowej,  

13. Dokonane przez użytkownika kart flotowych transakcje bezgotówkowe potwierdzone zostaną 
wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych sprawdzi poprawność 
danych na nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.   

14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu prawidłową realizację przedmiotu umowy 
poprzez umożliwienie mu tankowania paliw w sieci stacji Wykonawcy, przez całą dobę, przez 7 dni 
w tygodniu. 

15. Zamawiający akceptuje Regulamin Wykonawcy dotyczący warunków wydania  
i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami niniejszej umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i płatności 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie wg. rzeczywistej ilości zakupionego paliwa. 
2. Faktyczna liczba zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy 

nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń, w tym finansowych, wobec Zamawiającego z tytułu 
nie wykorzystania przez Zamawiającego całej wartości wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust 3. 

3. Wartość umowy……….. brutto 
4. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliwa będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu 

o ilość i cenę zakupionego towaru przez kierowcę samochodu podaną na potwierdzeniu transakcji, 
przy uwzględnieniu rabatu wskazanego w ofercie Wykonawcy tj.: w zakresie paliw silnikowych –
……..%. Paragon  tj. dowód potwierdzający dokonania zakupu paliwa otrzymuje kierowca. 

5. Zbiorcze faktury za bezgotówkowe transakcje dokonane przez Zamawiającego będą wystawiane 
za pełen okres rozliczeniowy wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15-ego dnia 
następnego miesiąca i obejmować będą należność z tytułu transakcji dokonanych w tym okresie 
na rzecz Zamawiającego przy użyciu wszystkich kart paliwowych, na podstawie potwierdzenia 
transakcji, o której mowa w ust. 3 powyżej. Potwierdzenia transakcji stanowić będą załącznik do 
zbiorczej faktury. 

6. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
7. Płatności należności Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy dokonywane będą przez 

Zamawiającego w formie przelewu w ciągu ……. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT wraz z załącznikiem, o jakim mowa w ust. 8 na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

8. Załącznikiem do faktur VAT będą zbiorczym rozliczeniem transakcji dokonanych w danym okresie 
rozliczeniowym. 

9. Za termin dokonania zapłaty przez Zamawiającego przyjmuje się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

10. Strony upoważniają się do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nie stosowania odmów dostaw towarów objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego 
wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego do 45 dni ponad termin określony w ust. 5; 

2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, bez jego zgody, 
a także nie zawierania umów poręczenia za zapłatę należności przez Zamawiającego oraz 
innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelności należnej od 
Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem nieważności. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej 
sieci i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę na warunkach określonych w 
ofercie. 

 
§ 4 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto 

określonej w § 3 ust. 3 umowy w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 



2. Karę umowną w wysokości 2% wartości brutto  za niewydanie w terminie określonym w par.2 ust.8 
- kart płatniczych lub kart płatniczych duplikatów. 

3. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej 
szkody. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia o jakim mowa w 
§ 3 ust. 3. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

 
§ 5 

Zmiany Umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych jej postanowieniami, 

muszą być dokonywane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z 
zastrzeżeniem art.144 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający przewiduję zmianę Umowy w zakresie: 
1) zmiany ceny, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie 

wyłącznie cena brutto, zaś ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian – jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu 
pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny 
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w 
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z 
podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokość i stawki składki na  ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia 
okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w 
życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po 
zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o 
których mowa w zdaniu pierwszym na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 
związku ze zmianą zasad, wskazanych w zdaniu pierwszym. 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany, pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem 
odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany i jej kierunek. Zmiany zawartej 
umowy będą wymagały pisemnego aneksu. 

 
§ 6 

Termin realizacji 
Umowa obowiązuje od dnia 01.07.2020 r. do 01.07.2022 r. 
 

 
 



§ 7 
W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012, 
Nr 123,poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, 
także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie 
wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia dostaw 
przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas 
wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny. 
 

§ 8 
Odstąpienie i rozwiązanie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od   umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości: 
a) o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy, 

b) że Wykonawca w sposób rażący narusza zapisy niniejszej umowy i pomimo pisemnego 
wezwania przez Zamawiającego nie podejmuje działań zmierzających do usunięcia uchybień  
i nieprawidłowości w realizacji niniejszej umowy w terminie zakreślonym przez Zamawiającego. 

2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w drodze pisemnego 
oświadczenia Zamawiającego, może nastąpić jeżeli Wykonawca zaprzestał realizacji przedmiotu 
umowy i nie realizuje go przez okres kolejnych 14 dni. 

 
§ 9 

Poufność 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności do podjęcia 
odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego w sposób naruszający jego 
dobre imię, renomę lub inny interes. 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie kierował się 

interesem jakiegokolwiek producenta lub dostawcy materiałów, będzie miał na względzie w 
szczególności interes Zamawiającego. 

2. Umowa, jak i wynikłe z niej spory podlegają prawu polskiemu. 
3. Wszelkie spory, wynikłe z Umowy, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku nie 

osiągnięcia przez Strony porozumienia, co do danego sporu w ciągu dwóch tygodni od daty jego 
powstania, miejscowo i rzeczowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem bezstronnego mediatora 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że Umowa została przez każdą z nich przeczytana, jej treść 

i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i zostały w takiej postaci, w całości zaakceptowane. 
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
 
Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw pędnych, odpowiadających Polskim Normom: oleju 
napędowego ON, do samochodów służbowych Zamawiającego, w formie bezgotówkowej. 
Miejsce realizacji dostawy. Dostawy będą dokonywane w sieci punktów sprzedaży paliw Wykonawcy 
wyłonionego w postępowaniu. Wykonawca powinien posiadać sieć punktów sprzedaży paliw na 
terenie Województwa Pomorskiego oraz na pozostałym obszarze kraju, w tym: co najmniej 8 stacji na 
terenie Województwa Pomorskiego, w tym: co najmniej 3 stacje w Trójmieście, z czego co najmniej 2 
stacje w Gdyni, czynne całodobowo. 
3. Roczne zużycie paliwa przez Zamawiającego wynosi około: olej napędowy ON – 136 288 litrów. W 
związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, 
Zamawiający zastrzega, iż ilość paliwa podana w niniejszym punkcie jest ilością 
szacunkową/orientacyjną, podaną w celu prawidłowego określenia wartości jednostkowych 
zamówienia. 
Z uwagi na to, ilość paliwa określona w niniejszym punkcie może ulec zmianie, wynagrodzenie 
Wykonawcy płatne będzie wg. rzeczywistej ilości zakupionego paliwa. 
4. Aktualna ilość samochodów Zamawiającego wynosi 16 Ilość ta może ulec zmianie w trakcie 
obowiązywania umowy. 
5. Paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiającego na stacjach 
paliwowych wybranego Wykonawcy, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 
6. Sprzedaż paliwa powinna odbywać się bezgotówkowo, na podstawie „karty paliwowej” (14 sztuk 
Kart Flotowych), wystawionych na numer rejestracyjny samochodu oraz 1 Kartę Flotową wystawioną 
uniwersalnie. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. 
7. Wykonawca wystawi duplikat karty w przypadku jej zgubienia. 
8. Wykonawca wyda nowe karty w przypadku zakupu nowych samochodów przez Zamawiającego. 
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego utraty karty Wykonawca zapewni jej blokadę w całej 
sieci stacji paliw. 
10. Każde bezgotówkowe tankowanie będzie rejestrowane u Wykonawcy. 
11. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 litra paliwa, wartość zakupu 
paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu). Wyniki monitoringu udostępniane 
Zamawiającemu przynajmniej raz w miesiącu. 


