
Dodatek nr 3 do SIWZ 
Umowy wzór 

Zawarta w dniu ............2014r w Sokółce pomiędzy:     
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka, ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579,  reprezentowanym przez: 
1. Jerzego Kułakowskiego             -    dyrektora                       
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, 
a ............................, reprezentowaną przez:  
1...............................................................................  2................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
       §1 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej równowartości 207000 euro rozstrzygniętego w dniu ............2014r. 

  §2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż paliw płynnych przeznaczonych do pojazdów służbowych 

Kupującego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.   
2. Jakość paliwa będącego przedmiotem umowy musi być zgodna z normą (Dz. U. z 2008r. Nr 221 poz. 1441, 

zm. Dz. U z 2012r. poz. 136) : olej napędowy – PN-EN 228 i 590 zapewniając prawidłową eksploatację 
pojazdów.   

       § 3 
1. Zamawiający  przed rozpoczęciem tankowania dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów oraz osób 

uprawnionych do pobierania paliwa w stacji, o której mowa w ust 2. Wykaz ten będzie aktualizowany przez 
Zamawiającego na bieżąco. 

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość pobierania paliwa w godz. od 7.00 do 21.00
 
 w dniach od 

poniedziałku do soboty, sześć dni w tygodniu (również i święta) w stacji paliw mieszczącej się w 
........................................................ 

3. Wykonawca będzie zobowiązany wpisać każdorazowo do karty drogowej pojazdu datę sprzedaży, ilość 
pobranego paliwa oraz cenę dzienną bez upustu. 

       § 4 
1. Strony ustalają stały upust w wysokości ...... zł od dziennej jednostkowej ceny netto sprzedaży paliwa  

obowiązującej w dniu pobierania paliwa w stacji Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust 2. 
       § 5 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia ........2015r, z 

tym że w przypadku wcześniejszego wykorzystania przewidywanej ilości paliw (olej napędowy 14500 L; 
etylin Pb 95 200L) umowa wygaśnie przed upływem tego terminu. 

2. Zamawiający może zrezygnować w trakcie realizacji umowy z części asortymentu wyszczególnionego w 
załączniku nr 1 do umowy, jeżeli okaże się on Zamawiającemu zbędny, a Wykonawca ma jedynie prawo do 
wynagrodzenia za już zrealizowaną część dostawy. 

       § 6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zbadania jakości pobieranego paliwa. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności jakości  paliwa z normą wskazaną w § 2 ust 2 koszty badania ponosi 
Wykonawca. 

       § 7 
1. Strony ustalają następujące warunki płatności: 

1) Rozliczenie za zakupione paliwo nastąpi po okresie rozliczeniowym to jest ½ miesiąca, co oznacza że w 
dniu 15 każdego miesiąca oraz w ostatnim dniu miesiąca Wykonawca wystawi fakturę za poprzedni 
okres zawierającą łączną należność za pobrane paliwo przez Zamawiającego z wyszczególnieniem 
ilości paliwa oraz dziennych jednostkowych cen sprzedaży pomniejszonych o stały upust, o którym 
mowa w § 4. 

2) Do każdej faktury Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych tankowań. 
3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za pobrane paliwo w terminie do 60 dni od daty otrzymania 

faktury, rachunku. Zapłata może być wstrzymana w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
nieprawidłowości zamawianego asortymentu. 

4) W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 
zwłokę. 

5) Strony ustalają, że mogą odstąpić od naliczania karnych odsetek za zgodą obu stron. 
       § 8 
1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) Na potrzeby obliczania kar umownych określa się wartość umowy na kwotę brutto ....... zł( słownie zł: ...) 
zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w 
wysokości 5% wartości brutto umowy. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w 



wysokości 5% wartości brutto umowy – z wyjątkiem sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

4) Strona zobowiązana do zapłacenia kary umownej winna zapłacić należną kwotę w terminie 14 dni od 
wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

       § 9 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest p. Wojciech Czaplejewicz. 

§ 10 
1. Za niedotrzymanie warunków umowy dające Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy uznaje się 

między innymi: dwukrotny brak możliwości zatankowania pojazdów na stacji z winy Wykonawcy, sprzedanie 
paliwa o parametrach niezgodnych z normą określoną w §2 ust.2. 

       § 11 
1. Strony  ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie trwania 

umowy z przyczyny niezależnej od Wykonawcy to jest zmiany stawki podatku VAT, przy czym wzrost lub 
obniżka cen będzie następowała o taki sam procent jaki wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy bez 
procentowego zwiększenia przysługującej mu marży. 

2. W razie zmiany cen  zgodnie z zapisem  §11 ust.1 Wykonawca przed realizacją zamówienia  dostarczy 
Zamawiającemu pisemny aneks do umowy. 

3. W razie niedopełnienia postanowień zapisu  §11 ust.2 mimo zaistnienia przesłanek §11 ust.1 Wykonawcy  
będzie  przysługiwała nowa cena od dnia dostarczenia Zamawiającemu pisemnego aneksu  do niniejszej 
umowy, w razie zaakceptowania aneksu przez Zamawiającego. 

 § 12 
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
       § 13 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. 

§ 14 
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały stosowne 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
       § 15 
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będą sądy 

powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 
       § 16 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
      WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
 

cenowy do umowy zawartej w dniu ....................2014r  w Sokółce pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółce  ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 40 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII  Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579 reprezentowanym przez: 
 
1. Jerzego  Kułakowskiego      -   dyrektora                       
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, 
 
a ......................., reprezentowaną przez:  
1.......................................................................            2...................................................................... 
 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. 
                                                     § 1 
1.Strony ustalają w ramach niniejszej umowy stały upust od dziennej ceny sprzedaży netto paliw płynnych w 
wysokości: 
 

l.p Nazwa asortymentu j.m. ilość Upust zł 

1 Olej napędowy L 14500  

2 Etylina Pb 95 L 200  

             
 
2.Wykaz pojazdów służbowych Zamawiającego i sprzętu spalinowego: 

Renault Trafic L2H1 Pack Klim 2.0 dCi, nr rejestracyjny BSK 25RH 
Fiat Ducato Furgon, nr rejestracyjny BSK X369 
Kosiarki do traw 

 
 
 

WYKONAWCA    ZAMAWIAJĄCY 


