WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ……………..r. w Kaliszu pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz, reprezentowanym przez:
Dyrektora - lek. med. Krzysztofa Korzeniowskiego,
zwanym dalej Zamawiającym
a Firmą: …………………………………………………………………………., z siedzibą: ………………..………………....,
zarejestrowaną w …………………………………………………………………………………………………,
……………………………………………………………………………………………………, posługującą się nadanym numerem
REGON ………….. oraz NIP ………………………., reprezentowaną przez:
.................................................................. ..................................................................
zwaną dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przy zachowaniu
zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn.zm.), zawiera się umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup paliwa i dodatków paliwowych do pojazdów RCKiK
w Kaliszu i dodatków paliwowych warz z kartami flotowymi Wykonawcy.
Zakup będzie się odbywał na zasadzie tankowania pojazdów Zamawiającego, stosownie do jego
potrzeb, na stacjach paliw należących do Wykonawcy, przez uprawnionych pracowników
Zamawiającego.
Zakup paliw szacowany jest na:
- olej napędowy (ON) – 80.000 l
- etylina bezołowiowa Pb 95 – 7.000 l
- dodatek do paliwa AdBlue – 500 l – w baniakach
Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania naprzemiennie kwot przewidzianych dla
poszczególnych produktów zgodnie z zapotrzebowaniem na dany produkt w terminie trwania
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony oraz posiada niezbędne zezwolenia i kwalifikacje do
pełnej realizacji przedmiotu umowy, w tym posiada koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia (obrót paliwami płynnymi) oraz, że dostarczane
Zamawiającemu paliwo odpowiadać będzie parametrom aktualnie obowiązujących norm i spełnia
wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r.w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 z późniejszymi zmianami),
jak również zgodnych z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi
wymagania jakościowe paliw płynnych.
3. Szczegółowe określenie asortymentu objętego przedmiotem umowy oraz cenę, o którym mowa
poniżej, określa przyjęta oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1 oraz Formularz nr 1 stanowiące
integralną część umowy.
§2
1. Wartość przedmiotu umowy dostaw wynosi kwotę brutto …................. zł
(słownie:…......................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w kwocie ....................... zł.
2. Wykonawca oświadcza, że do obliczenia wartości zamówienia ogółem przyjął średnie ceny
jednostkowe za 1 litr przedmiotu zamówienia, oferowany rabat oraz podane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia szacunkowe ilości paliw.
3. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy wynagrodzenie ustalone będzie na
podstawie:
a/ iloczynu: - ceny jednostkowej brutto za 1 l zatankowanego paliwa i/lub dodatku paliwowego
obowiązującej na danej stacji w chwili tankowania,
- faktycznej ilości zatankowanego paliwa i/lub dodatku paliwowego,
- rabatu, który został określony w formularzu ofertowym
4. Rabat niezbędny do ustalenia faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.
3, jest niezmienny w trakcie obowiązywania umowy i wynosi:
- za ON ……………….%
- za Pb ………………..%
5. Strony ustanawiają następujące okresy rozliczeniowe przez cały okres trwania umowy:
- raz w miesiącu*
*niepotrzebne skreślić

lub - od 1-go do 15-go dnia miesiąca
- od 16-go do ostatniego dnia miesiąca*
6. Faktury VAT wystawiane będą w ciągu 7 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się
ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Zapłata za pobrany przedmiot zamówienia nastąpi
przelewem w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty wpłynięcia faktury do sekretariatu
Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy. Do faktury należy załączyć dokument
szczegółowego zestawienia tankowania poszczególnych pojazdów,
7. Za datę dokonania płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zamawiający może dokonywać w danym okresie rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych
przy użyciu kart (mikroprocesorowych lub magnetycznych) w granicach limitów ilościowych
ustalonych indywidualnie dla każdej karty, wskazanych we wnioskach o wydanie kart.
9. Karty wydane będą Zamawiającemu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego bez
dodatkowych opłat w ramach zawartej umowy, z zastrzeżeniem sytuacji będących następstwem
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający (zgubienie, uszkodzenie mechaniczne).
10. Niedokonanie zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem przez Wykonawcę odsetek
ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do
niezwłocznego uregulowania należności. Jeżeli WYKONAWCA nie dostarczy faktury VAT
gwarantującej ustalony termin zapłaty, odsetki za nieterminowe regulowanie należności będą
naliczane po upływie zagwarantowanego umową terminu zapłaty, licząc od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Ponadto Wykonawca po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty
określonego w wezwaniu do zapłaty, może dokonać zablokowania wszystkich kart wydanych
Zamawiającemu, o czym winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
12. Do chwili uregulowania zaległej należności zablokowane karty znajdować się będą na liście
kart zablokowanych i dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy ich użyciu nie będzie
możliwe.
13. Decyzję o odblokowaniu kart podejmuje Wykonawca.
14. Odblokowanie kart powinno nastąpić nie później niż w terminie 24 godzin od dnia
otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty zaległych należności.
15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zablokowania wskazanej/ych kart/y na
wniosek Zamawiającego i powiadomienia pisemnego o tym fakcie.

16. Zastrzeżenie kart/y uznaje się za skutecznie złożone, jeśli miało formę kontaktu
telefonicznego lub wniosek został przesłany faksem.
17. Wykonawca udostępnia przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, w celu zastrzeżenia kart/y,
następujące numery kontaktowe: tel: ……………………….. fax: …………………………….. O każdej zmianie
podanych numerów kontaktowych lub awariach uniemożliwiających kontakt Wykonawca winien
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego podając aktywne numery kontaktowe.
18. Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za paliwo pobrane przy pomocy
skutecznie zastrzeżonej karty.
19. Niniejsze warunki handlowe obowiązują przez cały czas trwania umowy.
20. Wartość brutto umowy nie może ulec podwyższeniu.
§3
1. Zamawiający z uwagi na dynamiczne zmiany cen na rynku paliw zastrzega możliwość zakupu
mniejszej ilości paliw i dodatków do paliw niż ilości podane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia do kwoty umowy.
2. Z tytułu zmniejszenia ilości sprzedanego paliwa nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
oraz żadne roszczenia cywilnoprawne.
3. W okresie zimowym Wykonawca będzie dysponował paliwem przystosowanym do niskich
temperatur.
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi świadectwo jakości na
potwierdzenie faktycznych parametrów zakupionego paliwa.
5. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W
celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca poinformuje o uznaniu lub odrzuceniu
zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych
informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca
rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania
roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania
reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.
§4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia, w sytuacji kiedy Wykonawca trzykrotnie zaoferuje na swoich stacjach towar złej
jakości, co pociągnie za sobą reklamacje jakościową.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obniżenia jakości asortymentu poniżej określonego w
postępowaniu, w trakcie obowiązywania umowy.
§5
Wymagany termin wykonania zamówienia – w okresie 24 miesięcy, pojazdy tankowane będą
sukcesywnie na stacjach, należących do Wykonawcy według potrzeb Zamawiającego, od dnia
podpisania umowy przez okres 24 miesięcy.
§6
1. Podstawą rozliczeń między stronami będą faktury wystawiane po każdym okresie
rozliczeniowym.
2. Zamawiający zapłaci w złotych polskich za prawidłową fakturę, złożoną w sekretariacie
siedziby Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty jej otrzymania na konto wskazane
przez Wykonawcę w fakturze.
3. Faktura Wykonawcy oprócz załącznika musi zawierać następujące informacje: okres
rozliczeniowy, nazwę towaru zgodnie z formularzem ofertowym, łączną ilość, jednostkę miary,

wartość brutto. Jeżeli istnieje możliwość umieszczenia w opisie faktury sygnatury umowy, której
dotyczy.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności na rzecz osób
trzecich.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019r.
2. Niniejsza umowa wygasa z dniem osiągnięcia wartości, o której mowa w § 2 ust. 1, bez
względu na termin określony w ust. 1 i ilości określone w § 1 ust 1. 3. Umowa może zostać
rozwiązana:
a) w każdym czasie, za porozumieniem Stron,
b) przez Zamawiającego, w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych,
c) przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu rażącego naruszenia
przez Wykonawcę postanowień umowy.
§8
1. Jeżeli niniejsza Umowa nie zostanie wykonana Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego w odniesieniu do § 4 jest możliwe w przypadku rażącego naruszenia umowy
przez Wykonawcę w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o tym
naruszeniu.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości dokonania transakcji (tankowania
paliw i dodatków do paliw) na żadnej stacji Wykonawcy (na terenie miasta Kalisza lub w danym
województwie) z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega prawo
dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w terminie braku dostępności do stacji
Wykonawcy:
a) w przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość
tego zakupu.
b) w przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
Zamawiającemu wartości rabatu w odniesieniu do wartości zakupu interwencyjnego.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów rozpatrzenia reklamacji, określonych w
§3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
4. Zamawiający zastrzega prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar umownych z
płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.
5. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
1. Odpowiedzialność Stron za nienależyte wykonanie lub nie wykonanie umowy wyłączona jest
w przypadku wystąpienia przy jej realizacji okoliczności o charakterze sił wyższych.
2. Za okoliczności sił wyższych uznaje się między innymi strajki, inne zakłócenia w pracy o
charakterze stałym, pożar, eksplozje, awarie energetyczne, operacje wojskowe i wojnę oraz inne
nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, których nie można było przewidzieć lub
którym nie można było zapobiec.
§ 10
Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wyniknąć z realizacji
umowy strony skłonne są prowadzić i rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.

§ 11
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 nr 113 poz. 1579
z późn, zm.) zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia
zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art.
140 ust. 1 i 3 ustawy:
a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany
kursów walutowych,
b) w zakresie zmiany terminu umowy w przypadku niewykorzystania ilościowego przedmiotu
umowy, o okres maksymalnie 6 miesięcy,
c) zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z
przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej,
d) zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty, tzn.
oczywiste omyłki pisarskie.
4. Zamawiający zastrzega również możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, z
wyłączeniem § 2 i zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością
realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy
zawarciu umowy;
5. Zamawiający zastrzega prawo zmiany (zwiększenia zakresu) umowy w sytuacji gdy wartość
zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, według następujących zasad:
6.1. Powyżej 12 miesięcy Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany
wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) 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 (tj. Dz.U.2015.2008
ze zm.),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem wykazania
Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości
tych dodatkowych kosztów;
6.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o
których mowa w pkt.6.1. zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów
oraz określoną niżej dokumentacją;
6.3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.1. lit. a) wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów;

6.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 6.1. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do
wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu
proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych
przez Wykonawcę);
6.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 6.1. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na
rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu
wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę);
6.6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez
Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia
zmian, o których mowa w ust 6.1. litera b) i c). W przypadku ust. 6.1. lit. b) Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma
zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami
rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien
zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników
faktycznie realizuje umowę. W przypadku ust. 6.1) lit. c) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu
wykaz personelu, który bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana
wraz z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń
dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest
zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu
zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku
do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie
na który zawarta jest umowa). Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy;
6.7. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz dokumentacją,
o której mowa w ust. 6.2. i 6.6. powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1
miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.
6.8. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku
gdy z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym
zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazana.
7. 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
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający zastrzega również możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, z
zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany w
obowiązujących przepisach prawa, w tym również przepisów prawa medycznego mających
wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy
i/lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy.

9. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 wraz z
późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i
używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wyniknąć mogących przy wykonywaniu niniejszej
umowy będzie sąd powszechny w Kaliszu.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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