
                                                                       Załącznik nr 5 do SIWZ

 Projekt umowy

Umowa Nr …...../Z/2017 

zawarta w dniu …................ w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne nr 5294/2017
pomiędzy  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.,  19-300 Ełk,  ul.  Baranki  24  Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000026179 NIP 848-16-30-309
Kapitał zakładowy: 20 075 000,00 PLN - reprezentowaną przez:

1. Andrzeja Bujnowskiego   -             Prezes Zarządu
2. Janusza Roszkowskiego   -             Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
…............................................................................................
NIP : …....................... Regon: …...........................................
KRS: ….......................
reprezentowaną przez:

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

Wyłonienie  Wykonawcy  i  zawarcie  niniejszej  umowy  jest  rezultatem  wyboru  najkorzystniejszej  oferty
w trybie  przetargu  nieograniczonego  o  zamówienie  publiczne nr  5294/2017  zgodnie  z  ustawą  prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) na „Dostawę paliw
płynnych  do  samochodów  sanitarnych,  osobowych  i  dostawczych  na  potrzeby  „Pro-Medica”  w  Ełku
Sp. z o.o.”, o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  paliw  płynnych  tj.  benzyny  bezołowiowej  o  liczbie
oktanowej  nie  mniejszej  niż  95  oraz  oleju  napędowego  do  silników  diesla,  do  samochodów
sanitarnych, osobowych i dostawczych Zamawiającego, poprzez tankowanie według rzeczywistych
potrzeb  Zamawiającego  poprzez  bezgotówkowe  tankowanie  pojazdów  samochodowych
Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy za pomocą Karty Pojazdu wydanej przez Wykonawcę
na  każdy  pojazd  z  zaznaczeniem  numeru  rejestracyjnego, zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia /SIWZ/ i opisem przedmiotu zamówienia, które wraz z ofertą złożoną przez
Wykonawcę stanowią integralne załączniki do umowy.

2. Wartość przedmiotu zamówienia wynikających z niniejszej umowy wynosi:
1) …............. zł + VAT= ….................. zł wartość brutto (słownie: …........... złotych 00/100);

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję zezwalającą na obrót paliwem objętym przedmiotem
zamówienia.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  odpowiada  normom  PN-EN  590  oraz  przepisom
Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki z  dnia  9  października  2015  r.  w  sprawie  wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych  (Dz.U. z 2015r.  poz.  1680). Parametry techniczne i  chemiczne
dostarczanego  oleju  napędowego  i  benzyny  bezołowiowej  nie  mogą  być  gorsze  niż  określone
w wyżej wspomnianych normach oraz w załącznikach do Rozporządzenia. 

5. Wykonawca zapewnia całodobowy dostęp do stacji paliw.
6. Przedmiot umowy winien spełniać wszystkie wymogi określone przepisami prawa.
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§ 2
Obowiązywanie umowy

Przedmiot  zamówienia będzie realizowany w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy
tj …..............r.

§ 3
Zasady rozliczeń

1. Faktura będzie wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmowała należność z tytułu sprzedaży
produktów dokonanej w tym okresie. Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-
go  i  od  16-go  do  ostatniego  dnia  miesiąca.  Za  datę  sprzedaży uznaje  się  ostatni  dzień  okresu
rozliczeniowego. Wykonawca wystawi dwie faktury w miesiącu - pierwszą, zawierającą transakcje
od 1 do 15 dnia miesiąca, oraz drugą od 16 do ostatniego dnia miesiąca.  Należność Wykonawcy
z tytułu  wykonania  przedmiotu  umowy  obliczana  będzie  jako  suma  ilości  cen  jednostkowych
producenta  paliw aktualnej  na  każdy dzień  sprzedaży +  stałej  marży,  obliczona  według zasady
określonej w formularzy asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWIZ.

2. Należność Wykonawcy za sprzedane paliwa płynne  będzie  rozliczana na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur VAT w formie papierowej za poszczególne okresy rozliczeniowe, przelewem
na  wskazany  rachunek  bankowy,  w  terminie  30  dni  od  daty  wystawienia  Zamawiającemu
prawidłowo wystawionych faktur VAT w formie papierowej.

3. Faktury  dokumentujące  sprzedaż  paliw  płynnych  bezpośrednio  do  baków  samochodów  będą
wystawiane na każdy pojazd z podaniem nr rejestracyjnego.

4. Do faktur dołączane będą asygnaty potwierdzające: odbiór  produktu, datę odbioru, rodzaj,  ilość
i cenę jednostkową brutto z dnia zakupu, zastosowaną wg złożonej oferty oraz cenę jednostkową
brutto z uwzględnieniem marży, potwierdzoną podpisem pobierającego.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Strony  wyznaczają  do  kierowania  i  koordynowania  prac  związanych  z  realizacją  umowy

następujące osoby:
 Marek Giełażewski – Kierownik Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
 Marcin  Staniszewski  –  Z-ca  Kierownika  Działu  Ratownictwa  Medycznego  i  Transportu

Sanitarnego.
§ 4

Podstawowe obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających
wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  Zamawiającemu  standardy  jakościowe  zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku przerwy w sprzedaży paliw płynnych, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu paliw
płynnych  u innego sprzedawcy za cenę przez niego oferowaną na koszt  Wykonawcy za zapłatę
różnicy  ceny ustalonej  w  niniejszej  umowie  dla  Wykonawcy  a  ceną  zapłaconą  dla  sprzedawcy
rezerwowego.

§ 5
Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej
części zamówienia.

2. Zastrzega  się  prawo  do  odszkodowania  na  rzecz  Zamawiającego  ponad  wartość  należnych  kar
umownych.

§ 6
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym,  czego nie było można przewidzieć w chwili jej zawarcia niezwłocznie od powzięcia
wiadomości o zaistnieniu wspomnianych okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać
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jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy.
2. Zamawiającemu  przysługuje  uprawnienie  odstąpienia  od  umowy ze  skutkiem natychmiastowym

w przypadku wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie ze złożoną ofertą.
3. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie

nowych  stawek tego podatku na zasadzie  prawa powszechnie  obowiązującego przy zachowaniu
niezmiennej ceny netto. 

3. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

4. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  umowy wymagają  pod rygorem nieważności  formy pisemnego
aneksu.

5. Zmiana  umowy  jest  możliwa  tylko  w  zakresie  wynikającym  z  treści  art.  144  ustawy  prawo
zamówień publicznych, tj. w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku ze
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa
w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.

6. W  szczególności  nie  stanowi  zmiany  umowy  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  prawo  zamówień
publicznych  (mogą  one  zostać  dokonane  w  drodze  jednostronnego  oświadczenia  strony  której
danych zmiana dotyczy): 
1) zmiany danych kontaktowych, 
2) zmiany  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-wykonawczymi  umowy  (np.  zmiana

nr rachunku bankowego),
3) elementów formalnych umowy.

§ 8
Osoby do kontaktów

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją umowy są:
a) od strony Zamawiającego         –    Marek Giełażewski tel. 87 621 97 47

–    Marcin Staniszewski  tel. 87 620 95 26
b) od strony Wykonawcy              –     ….............................................

2. Strony umowy oświadczają,  że  osoby,  o  których mowa w ust.  1,  są  przez nie  upoważnione do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast uprawnione do
zmiany umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do reprezentacji, wskazanych w ust. 1 nie stanowi
zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie  sprawy  sporne  wynikające  z  Umowy,  dla  których  strony  nie  znajdą  polubownego
rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

2. W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia
23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r.,  poz. 459), jeżeli  przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity -  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579)
nie stanowią inaczej oraz prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

4. Integralną częścią umowy jest:
a) oferta Wykonawcy z dnia …..................... .
b) Załącznik nr 1
c) Załącznik nr 8

                              WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY
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