Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA

zawarta w dniu ……………………………. r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewódzką Stacją Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. ks. R. Markwarta 7, wpisaną przez Sąd
Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnych pod numerem KRS 0000002035, sklasyfikowaną dla celów podatkowych
pod numerem NIP 554-22-12-161, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Dyrektora – Krzysztofa Tadrzaka
a
……..…………………………………………………………………………………………....…................................................................. wpisaną/-ym
do ………..…………………………………………………….. prowadzonego przez …………………….…………….. pod nr ………………….……….,
sklasyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP …......................................reprezentowaną przez:
...........................................................................

zwaną w treści umowy Wykonawcą.
§1
1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ( nr postępowania: DOZP.240.9.2018).
2. Przedmiotem umowy są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych i gazu-LPG, na
podstawie kart paliwowych (dla kierowców), do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzką
Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1, będący integralną częścią umowy.
CPV - 09134000-7 - olej napędowy (ON) odpowiedni do pory roku
CPV - 09132100-4 - benzyna bezołowiowa (Pb95)
CPV - 09122000-0 - paliwo gazowe (LPG) propan – butan
§2
Wykaz pojazdów Zamawiającego upoważnionych do tankowania paliw na stacjach paliw Wykonawcy
stanowi integralną część niniejszej umowy.
W przypadku zmian wykazu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co nie stanowi zmiany umowy.
§ 3
Tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy wyszczególnionych w wykazie
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
§ 4
Cena za litr każdego z rodzajów paliwa będzie zgodna z ceną jednostkową brutto obowiązującą na
danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, z uwzględnieniem udzielonego rabatu
określonego w ofercie Wykonawcy.
§5
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji
niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Bartłomiej Gołębiewski
(tel. 883 363 524) lub osoba zastępująca.
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§6
Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi od dnia 23.01.2019 r. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy,
tj. do 22.01.2020 r.
§7
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających lub związanych z umową na rzecz
osób trzecich.
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w ciągu 30 dni od daty wpływu
prawidłowej faktury do Zamawiającego i pod warunkiem prawidłowej dostawy towaru, przelewem
bankowym na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury Vat. Zapis § 2 zd. 2 stosuje się
odpowiednio.
2. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom
trzecim.
4. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy
wyłącznie spółek z o.o.).
5. Wykonawca będzie wystawiał faktury za transakcje bezgotówkowe dokonane w danym okresie
rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury Wykonawca dołączy
zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców
Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji będzie zawierało m.in. rodzaj paliwa, numer
rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania
transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające:
od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za
dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
6. Faktury, o których mowa w ustępie poprzednim, muszą ujawniać rabat (opust) zaoferowany przez
Wykonawcę w ofercie przetargowej.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 2% wartości brutto oferty
przetargowej pomniejszonej o zrealizowaną wartość umowy.
Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową
(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
2. Zamawiający może żądać na zasadach ogólnych od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
§ 10
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi
go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania
i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu
umowy, bez uzasadnionych przyczyn.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego,
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2) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie.
5. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
6. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych
przez Wykonawcę.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i mogą nastąpić na
zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz muszą być zgodne z zapisami SIWZ.
§ 12
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd
powszechny w Bydgoszczy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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