Projekt umowy
Znak:WSZ.DZP.261.2.33/2018

UMOWA NR WSZ.DZP………………..
Zawarta w dniu …………………………….
pomiędzy
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100
Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS:0000017228, NIP:8361081857,
REGON: 000657119
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ………………………, NIP………………………….., REGON ……………………………………………….,
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r poz.1986), znak sprawy: WSZ.DZP.261.2.33/2018.
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, zgodnie
z załącznikiem do umowy.
2. Maksymalna wartość umowy zgodnie z ofertą z dnia …………………………r. wynosi:
……………… zł netto, vat:….%
……………….zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………..).
3. Rozliczenie za zatankowane paliwa będą następować według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy
w dniu tankowania, pomniejszone o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie upust cenowy:
…………………… %
4. W czasie trwania umowy wysokość upustu podanego w ofercie będzie stała.
5. Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zakupu mniejszej ilości, jeśli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych, co nie
może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
6. Zakup paliw będzie realizowany na stacji paliw Wykonawcy, czynnej 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę,
znajdującej się w ………………………………………………………...

§2
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 :
a) jest o jakości zgodnej ze złożoną przez niego ofertą,
b) spełnia wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych, (Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych - Dz.U. z 2018r. poz.
1890).
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliwa na każde
wezwanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania w dowolnej formie.
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§3
1. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy wyda Zamawiającemu nieodpłatnie 4 szt.
indywidualnych kart paliwowych, przypisanych do samochodów zgodnie z wykazem - załącznik nr 1 do
umowy.
2. Każda karta paliwowa służąca do bezgotówkowego zakupu paliwa zostanie wyposażona w mikroprocesor lub
pasek magnetyczny i zabezpieczona kodem PIN.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości kart paliwowych, bez
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Wykonawca dokona zablokowania karty we własnym zakresie niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o
zagubieniu lub kradzieży karty.
5. Zgłoszenie zagubienia karty dokonane będzie: na adres e-mail: ………………………………….. oraz pod nr tel.
………………………..
6. Zamawiający z chwilą zgłoszenia utraty karty nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby
nieuprawnione.
7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wydania duplikatu karty nieprawidłowo funkcjonującej lub w
przypadku gdy karta zostanie utracona, w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia o tym fakcie
Wykonawcy.
8. Wydawanie paliwa będzie się odbywać bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów Zamawiającego,
według wykazu pojazdów – załącznik nr 1 do umowy oraz w przypadku zaopatrzenia sprzętu w paliwo do
kanistrów.
9. Zmiana w/w wykazu wymaga formy pisemnej.
§4
1. Zapłata za dostarczone paliwo nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w
terminie ……. dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Faktury VAT będą wystawiane na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Raport
transakcji będzie wykazem zbiorczym, usystematyzowanym wg kolejności dat zakupu, zawierającym
następujące dane: datę i dokładny czas przeprowadzenia poszczególnych transakcji, numery rejestracyjne
pojazdów, numery kart paliwowych, na które dokonano zakupu, ilość i cenę zakupionych paliw.
3. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur zbiorczych wystawianych przez Wykonawcę dwa razy w
miesiącu od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca do siedmiu dni po zakończeniu
okresu. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.”

§5
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia ………………………roku do dnia ………………….. roku
lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust 2.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ……………………., tel. ………………………… lub osoba przez niego
upoważniona.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest …………………………….....................,
tel................................................... .

§6
Strony ustalają następujące kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonej w § 1 ust 2 niniejszej umowy,
b) w przypadku stwierdzenia niezgodności paliwa z Polskimi Normami w wysokości 20% wartości brutto danej
partii dostarczonego paliwa jak też pokrywa koszty badań paliw.
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2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust 1 strony zastrzegają możliwość dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych pokrywającego pełne wysokości poniesionej
szkody na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Za brak możliwości tankowania paliwa nie uznaje się w szczególności remontu stacji paliw, awarii, przyjęcia
paliwa na stację paliw. Wykonawca umożliwia zatankowanie paliw na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej
siedziby Zamawiającego tj. ………………………………………………, Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar
finansowych.
5. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
6. Rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności.

§7
Wykonawca dodatkowo oświadcza , iż został poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych Wykonawcy jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w
Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl.
2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jego danych przez Administratora można kierować do
Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul.
Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@wsz-skier.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy jako osoby uprawnionej do wykonania niniejszej Umowy przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO będą w związku z realizacją umowy i są one niezbędne do realizacji
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie
Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 jest niezbędne,
a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej zgodnie z
przepisami ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym.
6. Wykonawcy przysługuje mu prawo żądania dostępu oraz sprostowania swoich danych, nie przysługuje prawo
żądania: usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
7. Jeśli Wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

1. W razie wystąpienia 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 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.

§9
1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod
rygorem nieważności.
2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach wskazanych
w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 10
1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
−
−

Formularz oferty Wykonawcy
Załącznik nr 1 – Wykaz samochodów

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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