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UMOWA nr  MSZ.SZT...../2016 
 

zawarta w dniu....................... w Częstochowie pomiędzy: 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym  z siedzibą w Częstochowie przy  

ulicy Mirowskiej 15   42-200 Częstochowa 

REGON: 151586247  NIP: 949 17 63 544  KRS: 00000268 30 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora   Wojciecha Koniecznego 

zwanym dalej Zamawiaj ącym 

a 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
REGON:    NIP:    KRS:  

reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawc ą. 
 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  
z dnia ................2016r 

§ 1 
 

1. Przedmiot zamówienia stanowi: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH dla potrzeb 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z danymi przedłożonymi do oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada odpowiednie 
uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, zaplecze techniczne  
i osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się 
ją wykonać z należytą starannością.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa zgodnie z obowiązującymi 
normami dotyczącymi paliw płynnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie umowy zmian ilości asortymentu 
będącego przedmiotem zamówienia. 

5. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga za sobą 
jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, jak też nie narusza 
postanowień niniejszej umowy. 

 
 

§ 2 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .................... do dnia .......................  
2. Umowa rozwiązuje się samoistnie po okresie jej obowiązywania. 
3. Umowa wygasa gdy została wyczerpana co do wartości. 
4. W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego, zastrzega on sobie 

prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, 
bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 
cena paliwa po zmianie będzie rażąco odbiegać od średnich cen obowiązujących 
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na rynku paliw, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

 
§ 3 

 
1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą obliczoną na dzień 

25.03.2016 wynosi: netto .................. PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi 
łącznie kwotę brutto ..................... PLN, słownie: .............................. 
..............................................................). 

2. Obciążenie za sprzedane paliwo odbywać się będzie wg cen obowiązujących  
w dniu zakupu paliwa przez Zamawiającego pomniejszona o upust w wysokości 
....%.  

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Zmiana cen może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej 
sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego 
rozporządzenia lub ustawy.  

 
 

§ 4 
 

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 odbywać się będzie, na 
podstawie faktur VAT wystawionej każdorazowo po odbiorze paliwa. 

2. Faktura musi zawierać co najmniej: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego 
paliwa, cenę jednostkową jednego litra paliwa z uwzględnieniem upustu, markę  
i numer rejestracyjny pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny 
podpis osoby pobierającej. 

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieczytelnej lub nieprawidłowej 
faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia jej przyjęcia. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 60 dni  
od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, 
Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych 
niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane 
dostawy Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienie zgodnie z art.481 § 2 
K.C. 

6. Faktura niezgodna z postanowieniami § 4 ust. 1- 3 umowy zostanie zwrócona 
przez Zamawiającego jako nieprawidłowa i nie będzie stanowić podstawy do 
zapłaty należności. 

 
 

§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość paliw, spełniającą wymagania zawarte  
w PN-EN-590, PN-EN-228, PN-EN-589:2009 oraz wszystkimi obowiązującymi  
w okresie trwania umowy aktami prawnymi. 

2. Zamawiający niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zakupie paliwa złej jakości 
złoży reklamację Wykonawcy, który w terminie do 14 dni reklamację rozpatrzy. 

3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi 
sprzedawanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca 
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przeprowadzi postępowanie reklamacyjne i w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 
reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej 
reklamacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca 
naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami 
(np. za naprawę).  

 
4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

1) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – 
karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% 
od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

5. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej 
wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
 

§ 6 
 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 
określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie 
przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.  

 
 

§ 7 
 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności 
wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 
ust 1 i 3 ustawy: 

1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana 
wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, 
skutkującą sukcesją generalną. 

2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy 
zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ. 

3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot  
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania 
formy pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian 
umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu 
okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy 
wymaga zgody Zamawiającego. 

 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane 
bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu 
wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie 
zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też 
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana 
wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje 
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w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę 
oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw  
z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej 
firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie 
indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia 
wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego 
bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez 
uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio 
na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie 
zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust. 5 niniejszej 
umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie 
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust. 5 niniejszej 
umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie 
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

5. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania 
zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego 
oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez 
Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu. 
 

 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.  

2. Zakres dostaw, które będą wykonywać podwykonawcy, zostały ustalone w ofercie. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy 
z podwykonawcami.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z należnego mu wynagrodzenia, 
ustalonego  
w § 3 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymaganego i należnego 
na podstawie umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą, jeżeli Podwykonawca 
zwróci się o zapłatę za prawidłowo wykonane dostawy bezpośrednio do 
Zamawiającego, a Zamawiający uzyska potwierdzenie braku uregulowania 
przedmiotowych należności przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne 
Wykonawcy ulega wówczas pomniejszeniu o kwotę wynagrodzenia zapłaconego 
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy.  
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§ 10 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
§ 11 

 
Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 WYKONAWCA:      ZAMAWIAJ ĄCY 
 


