Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)
oznaczenie sprawy FDZP.226.31.2020
Umowa nr FDZP.226.31.2020 pakiet nr 1 i pakiet nr 2
zawarta w dniu .......................... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr
0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Dariusza Bierłę

-

Dyrektora ZZOZ

a .................................................................., zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) ...............................

-

...........................

2) ...............................

-

...........................

w rezultacie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej E95 oraz oleju
opałowego (oleju napędowego grzewczego) dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim - została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zobowiązuje się zakupić, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać:
Pakiet nr 1 – 180 000 litrów oleju napędowego Ekodiesel zgodnie z Załącznikiem nr 1A do
SIWZ. Dostarczone paliwa muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z
dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz muszą być dostosowane do
pory roku i warunków pogodowych.
Pakiet nr 2 –12 000 litrów benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 zgodnie z Załącznikiem nr 1A
do SIWZ. Dostarczone paliwa muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z
dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz muszą być dostosowane do
pory roku i warunków pogodowych.
UWAGA: Pod pojęciem Ekodiesel i Eurosuper 95 kryją się rodzaje paliw, których nazwy
własne mogą odbiegać od w/w i będą wynikały z nazewnictwa używanego przez Rafinerię,
której paliwa stanowić będą przedmiot oferty, na podstawie której zostanie udzielone niniejsze
zamówienie publiczne.
2. Wskazane w §1 ust 1 ilości przedmiotu umowy są wartościami maksymalnymi,
prognozowanymi. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia ilości przedmiotu umowy
w trakcie jej trwania, jednakże nie więcej niż o 60 % wartości wskazanej w umowie. Z tego
tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, a w szczególności zwiększenia ilości
zamawianego towaru, tj. jakiejkolwiek pozycji przedmiotu umowy w ramach pakietu, przy
zachowaniu jego wartości. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do zachowania cen
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jednostkowych zamawianego przedmiotu umowy. Zmiany ilości poszczególnych pozycji
w ramach pakietu nie mogą przekroczyć 50% łącznej ilości dla danej pozycji w pakiecie.
4. Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na tym, iż poprzez złożenie oświadczenia
woli przekazane Wykonawcy będzie on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa oddzielnie
w każdym z pakietów, przy czym wielkość zamówienia opcyjnego stanowić będzie różnicę
pomiędzy ilością środków jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj.
…………….. (a która ta kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed otwarciem ofert) a
wartością brutto oferty w danej części, na podstawie której zawarta zostanie umowa. W celu
skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie
pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia ukształtowanego
poprzez udzielony upust, objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa
w ramach zamówienia podstawowego. Tym samym upust w obrębie zamówienia opcyjnego
nie może być niższy niż upust w zakresie zamówienia podstawowego. Skorzystanie z prawa
opcji nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia podstawowego wynikającego z
zakresu przedmiotu zamówienia, tym samym ostateczna wartość globalnego wynagrodzenia
Wykonawcy (maksymalna wartość zobowiązania) może być sumą wartości zamówienia
podstawowego i zamówienia opcyjnego.
5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom
określonym w treści SIWZ, a także w jego ofercie i jest dopuszczony do obrotu i stosowania w
Polsce.
6. Integralną część umowy stanowią:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
b) oferta przetargowa Wykonawcy.
§2
1. Termin realizacji umowy: 24 miesiące od dnia ……………… do dnia ……………..
2. Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej
w Załączniku nr 1A do SIWZ przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej
umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej
nieważności.
4. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę;
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie w dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie cen z co
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem oraz do przedstawienia Zamawiającemu
stosowanego aneksu do umowy pod rygorem nieważności zmiany.
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§3
1. Przewidywana wartość całej umowy wynosi ............................zł brutto.
2. Podstawą obliczenia ceny są hurtowe ceny paliw opublikowane przez PKN Orlen na stronie
www.orlen.pl + upust Wykonawcy określony w ofercie + obowiązujący podatek VAT.
3. Jeżeli w momencie tankowania cena paliwa z dystrybutora jest niższa od ceny obliczonej na
zasadach określonych w ust. 2, obowiązuje cena z dystrybutora.
4. Ceny ustalone według zasad określonych w ust. 2 będą obowiązywały od piątku
od godz. 13:00 wg publikacji na stronie internetowej PKN Orlen do piątku następnego
tygodnia do godz. 13:00.
§4
1. Rozliczenia następować będą raz w tygodniu na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę. Zapłata za dostarczony towar następować będzie, na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 60 dni od dnia ich doręczenia.
UWAGA: Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 2191) wymaga
złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, czy zamierza przesyłać do
Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne- załącznik nr 1 do
umowy.
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej musi ona zostać przesłana
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z
23.11.2018r. poz. 2191). NIP Zamawiającego: 622-22-56-387.
2. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia Zamawiającemu wraz z fakturą raz w tygodniu,
załącznika określającego ceny na okres jednego tygodnia, ustalone zgodnie z uregulowaniem
§ 3 ust. 2 umowy.
3. Zapłata realizowana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym
terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku braku terminowej zapłaty należności przez Zamawiającego, Wykonawca nie
może odmówić sprzedaży przedmiotu umowy określonego § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Celem zabezpieczenia płatności przez Zamawiającego ustanawia on kaucję, którą
Zamawiający wpłaci na rachunek Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania umowy w
wysokości 20 000,00 zł na poczet zapłaty faktury. W przypadku, gdy Zamawiający popadnie w
zwłokę w zapłacie w stosunku do Wykonawcy, Wykonawca będzie mógł potrącić
wynagrodzenie z kaucji będącej w jego posiadaniu oraz jednocześnie wezwie on
Zamawiającego do uzupełnienia kaucji w pierwotnej wartości. Zamawiający uzupełni kaucję
do pełnej wysokości w terminie 14 dni od wezwania go do tej czynności przez Wykonawcę.
5. Każdorazowa odmowa sprzedaży przez Wykonawcę przedmiotu umowy, stanowić będzie
podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 500,00 zł. Odmowa
sprzedaży winna mieć formę pisemną w postaci protokołu sporządzonego przez pracowników
Zamawiającego i podpisanego przez pracowników Wykonawcy niezwłocznie po zaistniałej
odmowie. Odmowa podpisania protokołu przez pracowników Wykonawcy nie niweczy
skutków o których mowa ust. 5 zd. 1.
6. Suma kar umownych naliczona zgodnie z ust. 4 i 5 będzie potrącana z należności
Wykonawcy.
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7. Zamawiający dopuszcza stosowanie kart flotowych – paliwowych, które Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu na własny koszt, wówczas zapłata nastąpi niezwłocznie po zatankowaniu w
formie przelewu z rachunku Zamawiającego. Każdy pojazd musi posiadać własną kartę
flotową.
8. Obsługa oraz dostawa kart flotowych nie może powodować dodatkowych kosztów
Zamawiającego. Jedyny koszt Zamawiającego to dojazd do punktu tankowania oraz koszt
zakupu paliwa zgodnie z § 3 ust. 3.
§5
1. Wykonawca zapewnia przynajmniej dwa punkty tankowania przedmiotu umowy, czynne całą
dobę przez 7 dni w tygodniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ. W przypadku awarii
wskazanych punktów tankowania Wykonawca poinformuje telefonicznie Zamawiającego o
awarii na numer telefonu 62 595 11 41 lub 721560550 i niezwłocznie wskaże inny punkt
tankowania na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania dowodu tankowania wraz z informacją o
aktualnej cenie detalicznej tankowanego paliwa oraz do sporządzenia i przekazywania
Zamawiającemu wraz z fakturą zbiorczego zestawienia transakcji realizowanych w danym
okresie rozliczeniowym, w którym wskazane zostaną: ilość zatankowanego paliwa, numer
rejestracyjny pojazdu, data tankowania.
3. Wykonawca na życzenie Zamawiającego przekaże na dostarczony nośnik pamięci zapis
obrazów z kamer tankujących pojazdów należących do Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
a) za dostawę przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową w wysokości 50% wartości
brutto częściowej dostawy,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 3
ust. 1,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy
wskazanej w § 3 ust. 1,
d) za odmowę sprzedaży przez Wykonawcę przedmiotu umowy w okolicznościach
o których mowa w § 4 ust. 4 i 5 w wysokości 500,00 zł.
2. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty
w ustawowej wysokości.
3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru Zamawiający ma prawo zakupić niedostarczony towar
u innego sprzedawcy, a ewentualną różnicą ceny obciążyć Wykonawcę.
4. Suma kar umownych będzie potrącana z należności Wykonawcy na podstawie noty księgowej
(obciążeniowej) doręczonej Wykonawcy.
5. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę Zamawiającemu szkody w jego majątku
(pojazdach lub instalacjach) z powodu dostawy paliwa lub oleju napędowego złej jakości lub
niezgodnej z normą, Wykonawca pokryje wszelkie szkody w pełnej wysokości na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.
§7
Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody drugiej Strony
umowy przy uwzględnieniu zasad wynikających z art 54 ust 5 ustawy z dnia 15.04.2011
o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654).
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§8
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są:
a) ze strony Wykonawcy – ...............................................
b) ze strony Zamawiającego – Przemysław Kaczmarek
2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną w lit. a i b ust. 1
powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych
postanowień do niniejszej umowy.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, podlegać będą
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Wykonawca:

Zamawiający:
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Umowa nr FDZP.226.31.2020 pakiet nr 3
zawarta w dniu .......................... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr
0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Dariusza Bierłę

-

Dyrektora ZZOZ

a .................................................................., zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) ...............................

-

...........................

2) ...............................

-

...........................

w rezultacie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej E95 oraz oleju
opałowego (oleju napędowego grzewczego) dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim - została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zobowiązuje się zakupić, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać:
Pakiet nr 3 – 6.000 litrów oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus oraz 6000 litrów oleju
napędowego Ekodiesel zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ. Dostarczone paliwa muszą
odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1680) oraz muszą być dostosowane do pory roku i warunków pogodowych.
UWAGA: Pod pojęciem Ekoterm Plus i Ekodiesel kryją się rodzaje paliw/olejów, których
nazwy własne mogą odbiegać od w/w i będą wynikały z nazewnictwa używanego przez
Rafinerię, której paliwa/oleje stanowić będą przedmiot oferty, na podstawie której zostanie
udzielone niniejsze zamówienie publiczne.
2. Wskazane w § 1 ust 1 ilości przedmiotu umowy są wartościami maksymalnymi,
prognozowanymi. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia ilości przedmiotu umowy
w trakcie jej trwania, jednakże nie więcej niż o 60 % wartości wskazanej w umowie. Z tego
tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na tym, iż poprzez złożenie świadczenia woli
przekazane Wykonawcy będzie on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa lub oleju
grzewczego, przy czym wielkość zamówienia opcyjnego stanowić będzie różnicę pomiędzy
ilością środków jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. …………….. zł (a
która ta kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed otwarciem ofert) a wartością brutto
oferty w danej części, na podstawie której zawarta zostanie umowa. W celu skorzystania z
prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie
nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, że
cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż
cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. Tym samym marża w obrębie
zamówienia opcyjnego nie może być wyższa niż marża w zakresie zamówienia
podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie miało wpływu na wysokość
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wynagrodzenia podstawowego wynikającego z zakresu przedmiotu zamówienia, tym samym
ostateczna wartość globalnego wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalna wartość
zobowiązania) może być sumą wartości zamówienia podstawowego i zamówienia opcyjnego.
4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom
określonym w treści SIWZ, a także w jego ofercie i jest dopuszczony do obrotu i stosowania w
Polsce.
5. Integralną część umowy stanowią:
a) Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia;
b) oferta przetargowa Wykonawcy.
§2
1. Termin realizacji umowy: 24 miesiące od dnia ……………… do dnia ……………..
2. Zamawiający, w przypadku niewykorzystania całej ilości przedmiotu umowy określonej
w Załączniku nr 1A do SIWZ przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej
umowy, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej
nieważności.
4. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę;
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie w dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie cen z co
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem oraz do przedstawienia Zamawiającemu
stosowanego aneksu do umowy pod rygorem nieważności zmiany.
§3
1. Przewidywana wartość całej umowy wynosi ............................zł brutto.
2. Podstawą obliczenia ceny są hurtowe ceny paliw opublikowane przez PKN Orlen na stronie
www.orlen.pl w dniu dostawy + marża Wykonawcy określona w ofercie + obowiązujący
podatek VAT.
3. Jeżeli w momencie tankowania cena paliwa z dystrybutora jest niższa od ceny obliczonej na
zasadach określonych w ust. 2, obowiązuje cena z dystrybutora.
4. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wraz z fakturą załącznik określający ceny ustalone
zgodnie z powyższymi zasadami.
§4
1. Zapłata za dostarczony towar następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawcę, w terminie do 60 dni od dnia ich doręczenia.
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UWAGA: Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 2191) wymaga
złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, czy zamierza przesyłać do
Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne- załącznik nr 1 do
umowy.
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej musi ona zostać przesłana
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z
23.11.2018r. poz. 2191). NIP Zamawiającego: 622-22-56-387.
2. Zapłata realizowana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym
terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku braku terminowej zapłaty należności przez Zamawiającego, Wykonawca nie
może odmówić sprzedaży przedmiotu umowy określonego § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Celem zabezpieczenia płatności przez Zamawiającego ustanawia on kaucję, którą
Zamawiający wpłaci na rachunek Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania umowy w
wysokości 5 000,00 zł na poczet zapłaty faktury. W przypadku, gdy Zamawiający popadnie w
zwłokę w zapłacie w stosunku do Wykonawcy, Wykonawca będzie mógł potrącić
wynagrodzenie z kaucji będącej w jego posiadaniu oraz jednocześnie wezwie on
Zamawiającego do uzupełnienia kaucji w pierwotnej wartości. Zamawiający uzupełni kaucję
do pełnej wysokości w terminie 14 dni od wezwania go do tej czynności przez Wykonawcę.
4. Każdorazowa odmowa sprzedaży przez Wykonawcę przedmiotu umowy, stanowić będzie
podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 500,00 zł. Odmowa
sprzedaży winna mieć formę pisemną w postaci protokołu sporządzonego przez pracowników
Zamawiającego i podpisanego przez pracowników Wykonawcy niezwłocznie po zaistniałej
odmowie. Odmowa podpisania protokołu przez pracowników Wykonawcy nie niweczy
skutków o których mowa ust. 5 zd. 1.
5. Suma kar umownych naliczona zgodnie z ust. 4 i 5 będzie potrącana z należności
Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza stosowanie kart flotowych – paliwowych, które Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu na własny koszt, wówczas zapłata nastąpi niezwłocznie po zatankowaniu w
formie przelewu z rachunku Zamawiającego.
7. Obsługa oraz dostawa kart flotowych nie może powodować dodatkowych kosztów
Zamawiającego. Jedyny koszt Zamawiającego to koszt zakupu paliwa zgodnie z § 3 ust. 3.

§5
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego: olej
napędowy grzewczy do Kotłowni Szpitalnej w Ostrowie Wielkopolskim w terminie do 24
godzin od złożenia zamówienia faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie, olej napędowy
Ekodiesel do agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie Zamawiającego przy ulicy
Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie do 24 godzin od złożenia
zamówienia faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Wykonawca umożliwi złożenie zamówienia Zamawiającemu faksem lub drogą elektroniczną w
dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:35. W ramach niniejszej umowy strony ustalają 4
dostawy oleju opałowego określonego w § 1 oraz 4 dostawy oleju napędowego określonego
w § 1 w ilościach nie wymagających zezwolenia Głównego Urzędu Celnego.
3. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w
legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus.
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4. Przekazanie przez Wykonawcę każdej dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
odbędzie się bezpośrednio po jego dostawie na podstawie:
a) stanu faktycznego zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających
aktualną legalizację, zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy;
b) dowodu wydania i atestu potwierdzającego spełnienie wymagań jakościowych
dostarczonego oleju.
§6
1. Strony przyjmują, że jednostką rozliczeniową oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus
jest litr. Rozliczenie następować będzie z dokładnością do jednego litra. Przyjęta jednostka
stosowana będzie we wszystkich dokumentach związanych z niniejszą umową.
2. Do każdej dostawy Zamawiający ma prawo żądać dostarczenia aktualnego i potwierdzonego
za zgodność z oryginałem świadectwa jakości na dostarczany olej napędowy grzewczy
Ekoterm Plus i aktualnej legalizacji przepływomierza potwierdzonej przez Urząd Miar.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przyjmującego Zamawiający może zlecić
wykonanie ekspertyzy oleju przez właściwego rzeczoznawcę.
4. W przypadku wykazania w ekspertyzie, iż kaloryczność oleju napędowego grzewczego
Ekoterm Plus jest niezgodna z umową koszty ekspertyzy poniesie Wykonawca.
5. W przypadku dostawy dotkniętej wadą ilościową albo niezgodnej z treścią umowy,
Zamawiający niezwłocznie po podjęciu wiadomości o wadliwej dostawie, wezwie Wykonawcę
do usunięcia wady, przy czym skutki wadliwej dostawy traktowane będą jak skutki opóźnienia
w dostawie przedmiotu umowy i stosowane do nich będą kary przewidziane w § 7.
6. W przypadku dostawy dotkniętej wadą jakościową Zamawiający powstrzyma się od
wykorzystania oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do czasu otrzymania ekspertyzy.
W przypadku, gdy ekspertyza okaże się niekorzystna dla Wykonawcy będzie on zmuszony
wymienić olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus, przy czym termin dostawy liczony będzie od
dnia dostawy oleju zamiennego. Skutki opóźnienia w dostawie określone są w § 7 ust. 1 pkt
e).
§7
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
a) za dostawę przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową w wysokości 50 %
wartości brutto częściowej dostawy,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 3
ust. 1,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy
wskazanej w § 3 ust. 1,
d) za odmowę sprzedaży przez Wykonawcę przedmiotu umowy w okolicznościach
o których mowa w § 4 ust. 4 i 5 w wysokości 500,00 zł,
e) za opóźnienie w dostawie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w wysokości
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu
dostawy określonego w § 5 ust. 2.
2. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty
w ustawowej wysokości.
3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru Zamawiający ma prawo zakupić niedostarczony towar
u innego sprzedawcy, a ewentualną różnicą ceny obciążyć Wykonawcę.
4. Suma kar umownych będzie potrącana z należności Wykonawcy na podstawie noty księgowej
(obciążeniowej) doręczonej Wykonawcy.
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5. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę Zamawiającemu szkody w jego majątku
(pojazdach lub instalacjach) z powodu dostawy paliwa lub oleju napędowego złej jakości lub
niezgodnej z normą, Wykonawca pokryje wszelkie szkody w pełnej wysokości na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.
§8
Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody drugiej strony
umowy przy uwzględnieniu zasad wynikających z art 54 ust 5 ustawy z dnia 15.04.2011
o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654).
§9
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są:
c) ze strony Wykonawcy – ...............................................
d) ze strony Zamawiającego – Przemysław Kaczmarek
2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną w lit. a i b ust. 1
powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych
postanowień do niniejszej umowy.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, podlegać będą
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca:

Zamawiający:
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Załącznik nr 1 do umowy FDZP.226.31.2020

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZAMIARZE PRZESYŁANIA USTRUKTURYZOWANYCH FAKTUR DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ

1. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. Poz. 2191) oświadczam, że:

- będę wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne *

- nie będę wystawiać ustrukturyzowanych faktur elektronicznych *
* właściwe podkreślić

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie ona przesłana
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z
23.11.2018r. poz. 2191). NIP Zamawiającego: 622-22-56-387.
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2. W przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie faktur
drogą elektroniczną, zobowiązuję się przesłać fakturę w formie papierowej.

dn. …………………………………………
/miejscowość/ /data/
……………………………………………………………………….…
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu
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