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UMOWA nr 03/XI/DT/SK/2020 
 

 

zawarta w dniu …………….……. pomiędzy:  

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejską Stacją Pogotowia 

Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, 81-756 Sopot, ul. Bolesława Chrobrego 10, wpisanym 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział VIII 

Gospodarczy pod nr 0000009616, NIP: 585 13 44 104, REGON 191287660, zwanym w dalszej 

części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1. lek.med. Ryszarda Karpińskiego – Dyrektora, 

 

a 

……………………………………………………………………………………….z siedzibą w 

…………………… przy ul……………………….. ,działającą zgodnie z wpisem do ewidencji 

działalności gospodarczej …………………………………….…………… pod numerem 

………………, NIP: ……………………., REGON: ………………………, zwaną w dalszej części  

umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:. 

1. ……………………………………………..,   

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego znak: 03/XI/DT/SK/2020, Strony postanawiają co 

następuje: 

 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 

1.   Przedmiotem umowy jest dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz z 

wydaniem 9 (dziewięciu) elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie 

bezgotówkowych zakupów paliw, dokonywania opłat za mycie pojazdów w myjni 

bezdotykowej oraz zakupu akcesoriów samochodowych znajdujących się na stacjach 

benzynowych na potrzeby Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w 

Sopocie zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2.   Dostawa paliwa prowadzona będzie w sieci punktów sprzedaży paliw Wykonawcy 

wskazanej w ofercie wraz z wykazem myjni bezdotykowych na których można dokonywać 

opłat za pomocą kart paliwowych.  

3.   Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa spełniającego Polskie Normy oraz 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.10.2015r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

 

 

§ 2 
Realizacja umowy 

1. Faktyczna liczba zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń, w tym finansowych, wobec 

Zamawiającego z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego całej wartości 

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust 1. 
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2. Paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiającego lub do 

kanistrów. Wykaz pojazdów służbowych Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z 

Przychodnią w Sopocie określa Załącznik nr 2 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w 

danej sieci i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę na warunkach 

określonych w ofercie. 
4. Zamawiający w ramach zawartej umowy będzie mógł dokonywać zakupu paliw na stacjach 

Wykonawcy zlokalizowanych na terenie całego kraju, w tym: 
a) w 6 stacjach w trójmieście w tym w 1 stacji na terenie miasta Sopotu, 
b) w 15 stacjach na terenie Województwa Pomorskiego,   

5. Zamawiający w ramach zawartej umowy będzie mógł korzystać z myjni bezdotykowych na 

których będzie można dokonywać opłaty za pomocą kart paliwowych na terenie całego kraju, 

w tym w jednej na terenie miasta Sopotu.  
6. Wykonawca na każdy wniosek Zamawiającego zobowiązuje się do przesłania aktualnego 

wykazu stacji paliw oraz myjni bezdotykowych na których można dokonywać opłaty za 

pomocą kart paliwowych. 
7. Sprzedaż paliwa odbywać się będzie w systemie umożliwiającym dokonywanie 

bezgotówkowego zakupu paliw, na podstawie 9 (dziewięciu) elektronicznych, aktywnych kart 

paliwowych uprawniających do tankowania, dokonywania opłat za mycie pojazdów w myjni 

bezdotykowej oraz zakupu akcesoriów samochodowych znajdujących się na stacjach 

benzynowych wydanych i dostarczonych przez Wykonawcę. Wnioski mogą być składane w 

formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w niniejszej 

umowie. Karty winny być wystawione na Zamawiającego ze wskazaniem numerów 

rejestracyjnych pojazdów oraz jednej karty na okaziciela do tankowania paliwa do kanistrów. 

8. Wykonawca wyda i dostarczy do siedziby Zamawiającego nowe elektroniczne karty 

umożliwiające dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw, w przypadku zakupu nowych 

pojazdów przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, w terminie nie dłuższym niż do 7 

dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania złożonego w formie pisemnej lub 

za pomocą poczty elektronicznej. 

9. Wykonawca wystawi i dostarczy do siedziby Zamawiającego duplikat karty w przypadku jej 

utraty lub zniszczenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę zapotrzebowania złożonego w formie pisemnej lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego utraty karty Wykonawca zapewni jej blokadę 

w całej sieci stacji paliw. 

11. Karty muszą być ważne przez cały okres trwania umowy. 

12. Każda transakcja bezgotówkowa zostaje zarejestrowana w systemie Wykonawcy  

z podaniem: 

a) nazwę i adres stacji paliw na której odbyła się transakcja, 

b) datę transakcji,  

c) numer rejestracyjny tankowanego pojazdu,   

d) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa,  

e) rodzaj i wartość zakupów, 

f) numeru transakcji bezgotówkowej,  

13. Dokonane przez użytkownika kart flotowych transakcje bezgotówkowe potwierdzone zostaną 

wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych sprawdzi poprawność 

danych na nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.   

14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu prawidłową realizację przedmiotu 

umowy poprzez umożliwienie mu tankowania paliw w sieci stacji Wykonawcy, przez całą 

dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
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15. Zamawiający akceptuje Regulamin Wykonawcy dotyczący warunków wydania  

i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami niniejszej umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty 

……………… zł. słownie: ………….. złotych 00/100 

2. Wynagrodzenie brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z zakupem paliw, opłat za 

mycie pojazdów w myjni bezdotykowej oraz zakup akcesoriów znajdujących się na stacjach 

benzynowych i wydawaniem kart. 

3. Rozliczenie zrealizowanych transakcji następować będzie w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym tj. od 1-go do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 

dzień okresu rozliczeniowego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zakupione paliwa po cenie 

obowiązującej w dniu ich zakupu na stacji (cena z dystrybutora ) pomniejszonej o upust ……. 
%. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o 

kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania 

obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT 

obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

6. Płatność należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywana będzie przez 

Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury do 

siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze sprzedaży. 

Wykonawca zapewni otrzymanie przez Zamawiającego faktury elektronicznej tzw. e-faktury  

( w tym faktury korygującej/duplikatu ). 

7. Za termin dokonania zapłaty przez Zmawiającego przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury wykaz zrealizowanych  

(w okresie, którego dotyczy dana faktura) transakcji, o których mowa w § 2 ust. 12 niniejszej 

umowy. 

9. Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemne zastrzeżenie co do niezgodności (zgłoszenie 

reklamacyjne) informacji dotyczących stanu faktycznego ujawnionych na wystawionej 

fakturze z rzeczywistym stanem faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od 

Wykonawcy, a w szczególności o: kwestionowanych transakcjach bezgotówkowych ujętych 

na fakturze, błędach lub innych nieprawidłowościach w przeprowadzeniu rozliczenia. 

Wykonawca rozpozna zgłoszenie niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

dnia jego otrzymania. 

 

§4 
Kary umowne 

1. W przypadku braku możliwości zatankowania paliwa na stacji Wykonawcy,  

z wyjątkiem awarii systemu obsługi stacji, modernizacji stacji paliw lub przerw 

spowodowanych dostawą paliw na stacjach paliw Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 0,1 % wartości 

brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

niedostępności usługi. 

2. W przypadku niedostarczenia elektronicznych kart paliwowych umożliwiających 

dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw zgodnie z terminami określonymi w § 2 ust. 

7,8 i 9 Zamawiającemu przysługuje możliwość naliczenia kary umownej z tytułu 
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opóźnienia w wysokości 0.5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu 

elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów 

paliw. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. 

1 i 2. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

Niezależnie od sposobu rozliczenia Zamawiający wystawi notę księgową na wysokość 

kary umownej. 

5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w razie 

udokumentowanych przypadków sprzedaży paliw złej jakości, nie odpowiadających 

normom, o których mowa w § 1 niniejszej umowy. 

 

 
§ 5 

Zmiany w umowie 
1. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy  

w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany sposobu realizacji zamówienia. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, 

między innymi: 

a) zmiany ilości pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, 

b) zaistnienia okoliczności, których nie było można przewidzieć w czasie zawierania 

umowy lub zdarzeń siły wyższej. 

3. Nie dopuszcza się przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków, w części lub całości, 

wynikających z niniejszej umowy, w tym wierzytelności, bez zgody drugiej strony 

wyrażonej na piśmie,  pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 

zmianie adresu lub osobie do kontaktu. W razie nie powiadomienia o zmianie adresu lub 

osoby do kontaktu, zlecenie wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres lub 

adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu uważa się za dokonane. 

 

§ 6 
Osoby do kontaktu 

1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy: 

 ze strony Zamawiającego  p. Sylwia Cimaszkiewicz tel. kom. 609 680 992, e-mail: 

s.cimaszkiewicz@msprsopot.pl.  

 ze strony Wykonawcy p. …………… tel. kom………………, e-mail……………………. 

 

§7 
Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie 

dłużej jednak, niż do całkowitego wykorzystania wartości wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy, w zależności co nastąpi pierwsze. 
 

 
 

§8 
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W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów 

w tych sprawach (Dz. U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia 

zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia 

zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy 

zobowiązuje się do świadczenia dostaw przewidzianych tą umową w ilościach 

zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny. 

 

§ 9 
Poufność 

1.   Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i 

dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, w tym w 

szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2.   Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 

zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego w sposób naruszający 

jego dobre imię, renomę lub inny interes. 

3.   Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 

obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania 

nie podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 
 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie poddają spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygnięciu 

sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że wskazane we wstępie adresy są ich 

adresami do korespondencji i zobowiązują się do powiadomienia drugiej Strony o każdej 

zmianie adresu pod rygorem uznania przesyłki wysłanej na adres do korespondencji za 

skutecznie doręczoną. 

3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

§ 10 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

     
 
…………………………………. …………………............... 
  
         WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1- Oferta Wykonawcy. 

2) Załącznik nr 2- Wykaz pojazdów Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.                  

3) Załącznik nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

Wykaz pojazdów Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO SPZZOZ MSPR SOPOT  

L.p. Marka pojazdu Typ  Rodzaj paliwa Nr  rejestracyjny 

1 Mercedes Benz Sprinter Olej napędowy GSP 99 YL 

2 Mercedes Benz Sprinter Olej napędowy GSP 3A 99 

3 Mercedes Benz Sprinter Olej napędowy GSP 99 VN 

4 Volkswagen Crafter Olej napędowy GSP 99 WN 

5 Volkswagen Crafter Olej napędowy GSP 99 JG 

6 Volkswagen T5 Olej napędowy GSP 99 PM 

7 Motocykl BMW F800GS Benzyna bezołowiowa GSP 99 XJ 

8 Quad MXU500 Benzyna bezołowiowa GSP 99 WV 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia: 

1.   Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz z wydaniem 9 (dziewięciu) 

elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów 

paliw, dokonywania opłat za mycie pojazdów w myjni bezdotykowej oraz zakupu 

akcesoriów samochodowych znajdujących się na stacjach benzynowych na potrzeby 

Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. 

 

2. Szacunkowa ilość paliwa przyjęta do wyboru Wykonawcy:  

 

Lp. Wyszczególnienie 
Szacunkowa 

Ilość i jednostka 
miary 

1. Benzyna bezołowiowa Pb95 200 l. 

2. Olej napędowy 18 600 l. 

3. Karty do bezgotówkowego 

tankowania paliw 

9 szt. 

4. Auto myjnia 150 szt. żetonów 

 

3.  Zamawiający wymaga, aby dostawy paliw były realizowane na stacjach paliw Wykonawcy, 

czynnych codziennie (7 dni w tygodniu) przez 24 godziny na dobę. 

4.  Wykonawca winien posiadać sieć stacji na terenie całego kraju, w tym: 

1) minimum 6 stacji w trójmieście w tym minimum 1 stacja na terenie miasta 

Sopotu, 
2) 15 stacji na terenie Województwa Pomorskiego,   

5.   Zamawiający w ramach zawartej umowy będzie mógł korzystać z myjni bezdotykowych na 

których będzie można dokonywać opłaty za pomocą kart paliwowych na terenie całego 

kraju, w tym w jednej na terenie miasta Sopotu.  
6.   Wykonawca dostarczy 8 (osiem) kart do bezgotówkowego zakupu benzyny bezołowiowej 

bądź oleju napędowego do samochodów służbowych oraz  1 (jedną) kartę paliwową 

umożliwiającą dokonywania bezgotówkowych zakupów paliw -  wystawione na 

Zamawiającego do tankowania bezpośrednio do kanistrów. Karty muszą być 

zabezpieczone kodem PIN. 
7.    Paliwo będzie sprzedawane po cenie obowiązującej w dniu zakupu na danej firmowej stacji 

paliw Wykonawcy, pomniejszonej o upust określony w ofercie. 
8.    Podane w ofercie ceny jednostkowe paliw płynnych są cenami średnimi detalicznymi w 

województwie pomorskim na dzień 10.11.2020r zawierającymi w sobie wszystkie 

elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca winien w ofercie określić stały upust w % o który będzie pomniejszona 

obowiązująca w dniu zakupu cena za 1 litr paliw płynnych.  
9.   Roczne zużycie paliwa przez Zamawiającego wynosi około: olej napędowy ON –  18 600, 

Benzyna bezołowiowa 200 litrów. W związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest 

od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, iż ilość paliwa podana w 

niniejszym punkcie jest ilością szacunkową/orientacyjną, podaną w celu prawidłowego 

określenia wartości jednostkowych zamówienia. Z uwagi na to, ilość paliwa określona w 
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niniejszym punkcie może ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie wg. 

rzeczywistej ilości zakupionego paliwa. 
10. Aktualna ilość samochodów Zamawiającego wynosi 8. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie 

obowiązywania umowy. 
11. Paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiającego lub do 

kanistrów na stacjach paliwowych wybranego Wykonawcy, sukcesywnie w miarę potrzeb 

Zamawiającego.  
12. Sprzedaż paliwa powinna odbywać się bezgotówkowo, na podstawie „karty paliwowej” (8 

sztuk Kart Flotowych), wystawionych na numer rejestracyjny samochodu oraz 1 Kartę 

Flotową wystawioną uniwersalnie do tankowania do kanistrów. Karty muszą być 

zabezpieczone kodem PIN. 
13. Wykonawca wystawi duplikat karty w przypadku jej zgubienia. 
14. Wykonawca wyda nowe karty w przypadku zakupu nowych samochodów przez 

Zamawiającego. 
15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego utraty karty Wykonawca zapewni jej 

blokadę w całej sieci stacji paliw. 
16. Każde bezgotówkowe tankowanie będzie rejestrowane u Wykonawcy. 
17. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 litra paliwa, wartość 

zakupu paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu). Wyniki monitoringu 

udostępniane Zamawiającemu przynajmniej raz w miesiącu. 
 


