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UMOWA SPRZEDAŻY Nr A.AT.381/    /2017

zawarta w dniu …............. roku w Opolu Lubelskim pomiędzy:

Powiatowym  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  24-300  Opole  Lubelskie,  
ul. Przemysłowa 4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000487468, gdzie znajdują się akta spółki, reprezentowaną przez:

1. Kamilę Ćwik - Prezesa Zarządu
2. Dariusza Kozińskiego - Wiceprezesa Zarządu   
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJACYM
a
……………………………………………………………………………………………………………………………….zarejestrowaną pod numerem 

NIP:                                      , REGON: 
reprezentowaną przez: …................................
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  Nr:  A.AT.381/10/2017  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rok (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 ze zm).

§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest  dostawa paliw płynnych dla taboru samochodowego PCZ Sp.  o.  o.  

w  zakresie  zadania  nr  ………,  w  ilościach  i  asortymencie  określonych  szczegółowo  w  załączniku  nr  1  
do umowy i ofercie Wykonawcy z dnia ................., która stanowi integralną część umowy.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  ograniczenia  przedmiotu  umowy  w  zakresie  ilości,  bez  roszczeń
odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.

§ 2.
1. Sprzedaży przedmiotu umowy, określonego w §1, Wykonawca będzie dokonywał na drodze sukcesywnego,

bezgotówkowego tankowania taboru samochodowego Zamawiającego, wyspecyfikowanego w Załączniku nr 2
do niniejszej umowy, na stacji paliwowej Wykonawcy czynnej całodobowo usytuowanej w …………………………

2. Zmiana pojazdu uprawnionego do tankowania nie wymaga formy aneksu do umowy, a jedynie zgłoszenia
pisemnego. 

§ 3.
1. Przedmiot sprzedaży, musi spełniać wymagania jakościowe odpowiednich i obowiązujących  polskich norm

oraz przepisów w tym zakresie w szczególności  musi  spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych
określone przez rozporządzenie  Ministra Gospodarki  z dnia 9 października 2015 r.  w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).

2. Wykonawca  zapewnia  środki  techniczne  niezbędne  do  tankowania  pojazdów  i  oświadcza,  że  są  one
wyposażone w pełni sprawne i zalegalizowane urządzenia pomiarowe.

3. Wykonawca oświadcza, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

§ 4.
1. Strony ustalają, że obowiązująca je cena brutto za jeden litr przedmiotu sprzedaży to każdorazowo cena
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brutto  z  dystrybutora  (potwierdzona  przez  kierowcę  na  dokumencie  WZ),  w  dacie  tankowania,
pomniejszona o stały upust, określony w ofercie.

2. Zaoferowany w niniejszej umowie upust w wysokości: ………..%  od wartości faktury obowiązuje przez cały
okres trwania niniejszej umowy.

3. Okres rozliczeniowy - miesiąc kalendarzowy.
4. Należność  za   przedmiot  sprzedaży,  obliczoną  przy  przyjęciu  ceny  jednostkowej  brutto  według  zasady

określonej w ust. 1, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy w formie bezgotówkowej (polecenie przelewu)
na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.

5. Za  datę  zapłaty,  dla  potrzeb  niniejszej  umowy,  przyjmuje  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

6. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności za przedmiot sprzedaży Wykonawca ma prawo do
naliczania odsetek za okres zwłoki w wysokości odsetek ustawowych.

§5.
1. Do każdej faktury Wykonawca  załączy zestawienie zawierające co najmniej:

1) datę i miejsce tankowania,
2) ilość zatankowania,
3) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu,

2. Ponadto Wykonawca prześle na żądanie Zamawiającemu zestawienie, o którym mowa w ust. 1 w wersji
elektronicznej na adres sekretariat@pczol.pl. 

§ 6.
1. Niniejszą  umowę strony zawierają na okres 24 miesięcy tj. od  ……………… do………………..
2. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego

okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym
wypowiedzenie zostało złożone.

§ 7.
1. Podstawę do naliczania kar umownych stanowi wartość brutto przedmiotu sprzedaży podana w ofercie.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 10% wartość brutto przedmiotu sprzedaży podanej w ofercie;

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za  odstąpienie  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność  ponosi
Zamawiający w wysokości 10% wartość brutto przedmiotu sprzedaży podanej w ofercie.

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8.
1. W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisem-

nej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przekazać osobom trzecim praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, chy-

ba, że powierzył innym podmiotom wykonanie części umowy i zawiadomił o tym Zamawiającego składając
ofertę i podając stosowne informacje na formularzu ofertowym.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania na każdym etapie realizacji umowy dostarczenia koncesji na
obrót  paliwami  ciekłymi  oraz  magazynowanie  paliw  ciekłych  w  obrocie  detalicznym  o  której  mowa  
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.)

§ 9
1. W sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  postanowieniami  umowy  mają

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią
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inaczej.
2. Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Strony  wyrażają  zgodę na przetwarzanie  danych w zakresie  niezbędnym dla

prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 –  
Załącznik nr 2 – Wykaz taboru Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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