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Załącznik nr 4  

SP ZOZ/DZ/48/2020 

 
UMOWA ……/2020  

Zawarta w dniu ……………….. r. w Myszkowie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z siedzibą w: 42-
300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29, zarejestrowanym w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000007638 nr NIP: 577-17-44-296, 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
…………………………………..  zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w 
trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować bezgotówkową sprzedaż 
paliwa – w postaci sukcesywnie realizowanych dostaw: ………………………… - do kwoty brutto 
……………….. zł, z zastrzeżeniem, że niewyczerpanie tej kwoty nie stwarza po stronie Wykonawcy 
żadnych roszczeń względem Zamawiającego. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy (formularz cenowy). 
Strony postanawiają, że za sprzedany towar Zamawiający zapłaci kwotę ustaloną na podstawie 
ceny aktualnej na dzień i godzinę tankowania na stacji Wykonawcy wraz z udzielonym rabatem 
tj………………… zł/litr, ujętym w formularzu cenowym. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od 
rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie 
jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 

4. Umowa obowiązuje od dnia 25-11-2020 r. do dnia 24-11-2021 r. (lub do wyczerpania 
kwoty brutto, o której mowa w ust.1). 
5. Strony niniejszej umowy ustanawiają następujące osoby upoważnione do kontaktów w ramach 
realizacji niniejszej umowy: 

a) ze strony Zamawiającego – ……………………………………………….. 
(adres e-mail: …………………………………………………………………………..), 
b) ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………. 

(adres e-mail: …………………………………………………………………………….) 
6. Wykonawca oświadcza, że: 
a. przedmiot dostawy określony w pkt. 1 jest dopuszczony do obrotu i używania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. jest uprawniony do dystrybucji i sprzedaży przedmiotu dostawy określonego w pkt. 1 i na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

7. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów określających 
zachowanie warunków, o których mowa w pkt. 6 na każde wezwanie Zamawiającego. 
 

§ 2. 
1. Rozliczenie zatankowanego paliwa będzie się odbywać przy pomocy kart magnetycznych. 
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu „karty magnetyczne” umożliwiające bezgotówkową sprzedaż 
paliwa Zamawiającemu. 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu bezpłatnie nowe karty po podpisaniu umowy, kolejne karty 
wydane na nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika zamawiane w okresie 

obowiązywania umowy oraz wznowione (wydane po upływie terminu ważności) dostarczane będą w 
cenie ……….…….…... zł netto/ sztukę. 
4. Wykonawca dołączy do umowy załącznik w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania 
kart Flotowych. 
5. Każda dokonana transakcja bezgotówkowa za pomocą karty jest potwierdzona dowodem 

wydania. 
6. Dowody wydania potwierdzające transakcje zawierają następujące informacje: 
a) dokładny adres stacji paliw, 
b) nr karty, na którą dokonano transakcji, 
c) nr rejestracyjny samochodu 
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d) kwota do zapłaty 

e) ilość wydanego paliwa 

f) data i godzina transakcji 
g) stan licznika tankowanego samochodu. 
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostanie wydany Zamawiającemu, drugi pozostaje na stacji 
paliw.                                                                                                                                                                                                                                                    

§ 3. 
1. Ceną obowiązującą jest aktualna cena na dzień i godzinę tankowania na stacji Wykonawcy 

zapisana w dokumentacji finansowo-księgowej oraz kasie fiskalnej stacji wraz z udzielonym 
rabatem w wysokości ……………….. zł/litr, ujętym w formularzu cenowym. 
2. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie zamawiającego udostępnić dokumenty potwierdzające 
aktualną wartość ceny na dzień i godzinę tankowania na stacji Wykonawcy. 

 
§ 4. 

1. W przypadku kwestionowania jakości zakupionego paliwa Zamawiający zobowiązany jest do 
pobrania próbek, złożenia reklamacji oraz powiadomienia niezwłocznie Wykonawcy o podejrzeniu 
wadliwej jakości sprzedawanego paliwa. 
2. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca udostępni świadectwo jakości paliw. 
3. W zakresie reklamacji związanej z niewłaściwą jakością paliw obowiązują następujące zasady:  

a) reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz 
żądanie Zamawiającego,  

b)  od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji 
i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi, co do 
rozstrzygnięcia reklamacji w w/w terminie traktowane będzie, jako reklamację uznaną,  
c) w przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości 
udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę).  
d) zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości roszczeń na 
drodze postępowania Sądowego.   

§ 5. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy: 
a. Wobec przedmiotu sprzedaży zostanie wydana decyzja odpowiednich organów o wycofaniu z 
obrotu, wstrzymaniu obrotu, zakazie wprowadzania, 
b. Wykonawca zostanie pozbawiony prawa do dystrybucji i sprzedaży przedmiotu umowy 

określonego w § 1 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 6. 
Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu sprzedaży paliw 
dokonanych w tym okresie. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca i 
od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień 
danego okresu rozliczeniowego. Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez 

Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od daty sprzedaży. Za datę zapłaty uznaje się datę 
wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. Kwota do uregulowania, będzie iloczynem 
ilości pobranego paliwa i ceny jednego litra, pomniejszonej o należny upust. 
 

§ 7. 
1. Wykonawca oświadcza, że jedna ze stacji benzynowych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do 
umowy, na której będzie realizowana umowa, położona jest w odległości mniejszej niż 10 km od 

siedziby Zamawiającego oraz jest i będzie czynna 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały 
okres obowiązywania umowy. 
2. W przypadku wystąpienia braków paliwa w wyznaczonej stacji, Zamawiający ma możliwość 
dokonywania tankowania w innej stacji Wykonawcy w całej sieci stacji paliw. 
 

§ 8. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 
3. Nie dokonanie zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych od zaległej kwoty 
za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania 
należności w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

Ponadto Wykonawca po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty określonego w 
wezwaniu do zapłaty, może dokonać zablokowania wszystkich kart wydanych Zamawiającemu. Do 
chwili uregulowania zaległej należności zablokowane karty znajdować się będą na liście kart 
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zablokowanych i dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy ich użyciu nie będzie możliwe. 

Decyzje o odblokowaniu kart podejmuje Wykonawca. Odblokowanie kart może nastąpić nie później 

niż w terminie 24 godzin od dnia wpływu na konto Wykonawcy zaległych należności. 

§ 9. 
Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia:* …………..………………………………...………….……………………………………………………………………..…… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że 
nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie 
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy 
podwykonawca. Zamawiający może zażądać okazania umowy z podwykonawcą. 
*W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej 

części zamówienia – wpisuje się: „NIE DOTYCZY”. 
 

§ 10. 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 11. 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności.  

§ 12. 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. 
Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna. 
2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem bezskuteczności: 
- 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; 

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 
pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji 
ustawowej lub umownej; 
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli 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. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego 
treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 
Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli. 
3. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 

- 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 
bezskuteczności. 

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości do 1 % wartości brutto wskazanej 
w § 1 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do 
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dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 

ogólnych. 

§ 13. 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
a) Zamawiający informuje, że:  

-  administratorem danych osobowych jest SP ZOZ w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 
Myszków; 
-  inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Myszkowie jest Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, kontakt: iodo@zozmyszkow.pl; 
-   dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 
-  odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy; 
-  dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a w 
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres o którym mowa w art. 125 

ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

-  obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej 
dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 
- w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
-  dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie będą podlegały profilowaniu; 

-  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

-  zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
b) osoba, której dane dotyczą, posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.); 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

c) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

§ 14. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona 
kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 
drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia 
odstąpienie od wniesienia pozwu. 

 

§ 15. 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności tych zmian. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, które nie są sprzeczne z 
treścią oferty wykonawcy. 

§ 16. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
Załącznik do umowy: 

1. Formularz cenowy (wg załącznika nr 2 do oferty). 
2. Zasady dokonywania bezgotówkowej transakcji za pomocą kart magnetycznych uregulowane 

przez Wykonawcę (np. w formie Ogólnych Warunków Handlowych Wykonawcy). 
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