
WAG II 261.1.10.2017 

Załącznik nr 2 do specyfikacji 

UMOWA NR             /MOW NFZ/WAG II/ 17 

zawarta w dniu … … 2017r pomiędzy. 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Panią Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską Dyrektora Zamawiającego,  

a 

..... z siedzibą w .... przy ul. .., wpisaną do .... .  

reprezentowaną przez .... 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa paliw ciekłych, zwanych dalej także „paliwami”, do samochodów 

służbowych Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym na podstawie dokumentów 

uprawniających do bezgotówkowego tankowania paliw, zwanych dalej „kartami paliwowymi”, zgodnie z 

propozycją zawartą w ofercie - w opisie sposobu realizacji dostaw (załącznik nr 1 do umowy), w ilościach: 

a) benzyna bezołowiowa 95 – 33 000 litrów, 

b) olej napędowy – 7 200 litrów. 

2. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 polegać będzie na dokonywaniu przez Wykonawcę 

sprzedaży paliw Zamawiającemu i umożliwieniu Zamawiającemu kupowania i tankowania paliw na zasadach 

określonych w niniejszej umowie na dowolnie wybieranych przez niego firmowych stacjach benzynowych 

Wykonawcy. Za firmową stację benzynową Wykonawcy uznaje się stację oznaczoną jego znakiem firmowym 

(logo lub nazwa).  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania działalności będącej przedmiotem 

zamówienia, tj. posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem 

wydaną zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania na każdym etapie 

realizacji umowy dostarczenia koncesji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 2 

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2020r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa wygaśnie przed upływem okresu wskazanego w ust. 1 w przypadku, gdy przed dniem 31 grudnia 

2020 r. dojdzie do wyczerpania ilości, o których mowa w § 1 ust. 1 lub wyczerpania kwoty maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o której mowa § 3 ust.1, przy czym Zamawiający ma prawo wcześniejszego odstąpienia 

od umowy, oraz prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach określonych w 

umowie. 

3. Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego wyznaczonych do tankowania paliw stanowi załącznik  

nr 2 do umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do tankowania paliw, o których mowa w niniejszej umowie w ilościach 

wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, nie więcej jednak łącznie, niż w ilościach określonych w  

§ 1 ust.1 oraz za łączną kwotę nie przekraczającą maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust.1. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu umowy i 

związanego z tym wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia mniejszego od maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 



5. Wykonawca w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy wyda Zamawiającemu nieodpłatnie 6 sztuk kart 

paliwowych, ważnych przez okres realizacji umowy.  

6. Na kartach paliwowych będą zakodowane następujące dane: 

a) nazwa Zamawiającego, 

b) numer rejestracyjny samochodu, 

c) pojemność zbiornika samochodu określająca maksymalną ilość litrów paliwa możliwych do 

jednorazowego zatankowania lub maksymalna kwota jednorazowego tankowania, 

d) rodzaj paliwa. 

7. Karty paliwowe muszą być zabezpieczone kodem PIN. 

8. W przypadku zgubienia bądź kradzieży karty paliwowej Wykonawca po telefonicznym na nr 

………………. zgłoszeniu tego faktu przez osobę wymienioną w ust. 11 dokona natychmiastowego 

zablokowania karty paliwowej. 

9. Wykonawca wyda nieodpłatnie Zamawiającemu duplikat karty paliwowej, nie później niż w terminie 15 dni 

od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego zapotrzebowania na wydanie duplikatu karty 

paliwowej. 

10. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wyda, każdorazowo nieodpłatnie, karty paliwowe do nowo 

zakupionych samochodów oraz karty wymienne (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych 

danych), w terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego zapotrzebowania. 

11. Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest p. ... 

tel.  .., adres e-mail: ... lub osoba ją zastępująca. 

12. Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest p. ..., tel. 

....  

13. Zmiana osób wymienionych w ust. 11 lub 12 nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.  

§ 3 

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania umowy, obejmujące 

zapłatę za paliwa faktycznie zatankowane przez Zamawiającego, przy czym łączna kwota wynagrodzenia 

wypłaconego z tytułu wykonania niniejszej umowy nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia brutto 

wynoszącego … zł (słownie złotych: … ), z zastrzeżeniem ust. 2-8. 

2. Kwota jaką Zamawiający zapłaci za paliwo zatankowane w każdym z okresów rozliczeniowych 

określonych w ust. 4 lit.a) lub lit. b) wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny 1 litra 

paliwa obowiązującej na danej stacji firmowej w dniu tankowania pomniejszonej o zaoferowany w ofercie 

upust w wysokości .... % (słownie: ....) – dla benzyny bezołowiowej 95 i dla oleju napędowego. 

3. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2011 Nr 177 poz.1054), a na fakturze Wykonawca poda wszystkie dane wymagane ustawą. 

4. Rozliczenie pobranych paliw będzie odbywać się dwa razy w miesiącu: 

a) za okres rozliczeniowy od 01 do 15 dnia każdego miesiąca, 

b) za okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca 

na podstawie dowodów wydania paliwa otrzymanych przez kierowcę na stacji paliw, na której dokonywane 

było tankowanie oraz raportu transakcji z okresu rozliczeniowego, za jaki będzie wystawiona faktura. 

5. Raporty transakcji będą wykazem zbiorczym zakupów paliw dokonanych w danym okresie 

rozliczeniowym, dołączonym do właściwej faktury lub przesłanym Zamawiającemu, w dniu wystawienia 

faktury, w formie elektronicznej na adres podany w § 2 ust. 11, zawierającym co najmniej następujące dane: 

a) data transakcji, 

b) numery rejestracyjne samochodów, 



c) numery kart paliwowych, (zgodnie z propozycją zawartą w ofercie w opisie sposobu realizacji 

dostaw) na które dokonano zakupu, 

d) rodzaj, ilość i cenę zakupionych paliw, 

e) adresy stacji paliw, na których dokonano zakupów paliwa. 

6. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, określonego w ust.4 lit. a) lub 

lit. b). 

7. Zamawiający zapłaci za zatankowane paliwa przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ...., w terminie 

21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z raportem transakcji, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8. Faktura musi zawierać następujące dane: 

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 02-390 Warszawa,  

ul. Grójecka 186 – NIP 1070001057. 

Odbiorca i płatnik: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 31-053 Kraków,  

ul. Ciemna 6, 

9. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności wynikających z umowy. Zobowiązania 

Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przejęte przez inny podmiot. Zamawiający nie wyraża zgody 

na przejęcie zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy przez inny podmiot. 

11. Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca może korzystać z podwykonawców, gdy podwykonawca jest 

uprawniony do wykonywania czynności, które miałby wykonywać w zastępstwie Wykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za należyte wykonanie niniejszej umowy, w tym również za działania lub zaniechania 

podwykonawców. 

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość paliw sprzedawanych na podstawie niniejszej umowy oraz 

zapewnia, że paliwa te spełniają wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych, wydanym na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw (Dz.U  2016 poz. 1928 z późn zm) .  

2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do okazania certyfikatu jakości paliwa oraz 

źródła jego pochodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkimi kosztami związanymi z ewentualnymi naprawami 

samochodów spowodowanymi złą jakością zakupionego u Wykonawcy paliwa, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5. 

4. 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 Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W 

przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania 

ich 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 Zamawiającemu możliwości 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

5. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w przypadku opisanym w ust. 3 i 4 

Strony umowy, dla obiektywnego rozstrzygnięcia sporu, powołają niezależnego rzeczoznawcę. Koszty 

związane z udziałem rzeczoznawcy ponosi Wykonawca, pod warunkiem uwzględnienia reklamacji przez 

Wykonawcę. 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty nałożonych na niego przez Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 



a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujące odstąpieniem od umowy lub 

rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1, 

b) za nieokazanie na żądanie Zamawiającego certyfikatu jakości paliwa oraz źródła jego pochodzenia, o 

których mowa w § 4 ust. 2, w wysokości 200,00 (słownie dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2, 

c) za zwłokę w wydaniu karty paliwowej w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości 

100,00 (słownie sto złotych) za każdy dzień zwłoki odpowiednio w stosunku do terminów określonych w  

§ 2 ust. 5, ust. 9, ust. 10. 

2. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

z tytułu realizacji niniejszej umowy. Zamawiający ma również prawo do podjęcia innych kroków prawnych w 

celu uzyskania należności z tytułu kar umownych. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych 

Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na wysokość kwoty kar umownych. 

3. Obowiązek zapłaty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłącza prawa dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia lub rozwiązania umowy, poprzez 

złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy, a w szczególności gdy Wykonawca: 

a) nie wykona lub wykona nienależycie obowiązki określone w § 1, 

b) dostarczy paliwa niezgodne ze złożoną ofertą lub niniejszą umową, 

5 Rozwiązanie umowy następuje z mocą od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego, o 

którym mowa w ust. 4. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, Zamawiający ma prawo uzyskania zapłaty 

kar umownych należnych mu na podstawie ust. 1.  

§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem § 2 ust. 13.  

2. Nie dopuszcza się zmian postanowień niniejszej umowy naruszających postanowienia art. 144 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

. 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. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3.  

§ 7 

1. Wykonawca powierza wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia Podwykonawcy:  

a) …………………………  

(część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa firmy Podwykonawcy – jeżeli dotyczy) 

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została 

niniejsza umowa, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wykonawca powołał/nie powoływał się na zasoby następujących Podwykonawców:  

a) …………………………  

(część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa firmy Podwykonawcy – jeżeli dotyczy) 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których wykonanie 

powierzył Podwykonawcom.  



4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z 

Podwykonawcami.  

5. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

Podwykonawców jak za własne.  

6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku zamiaru dokonania zmiany Podwykonawcy, o 

którym mowa w ust. 1 lub zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, przekazać 

Zamawiającemu informacje zawierające dane identyfikujące Podwykonawców i część (zakres) zamówienia 

objętego Podwykonawstwem, co stanowić będzie podstawę dokonania zmiany umowy zgodnie ust. 8 

umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku zamiaru dokonania zmiany Podwykonawcy, o 

którym mowa w ust. 2, przekazać Zamawiającemu informacje zawierające dane identyfikujące 

Podwykonawców i część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem oraz dokumenty, zgodnie z  ust. 

9, które będą podstawą dokonania zmiany umowy zgodnie z ust. 9. 

8 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez 

Podwykonawcę, wskazanych w ust. 1 umowy oraz możliwość powierzenia części zamówienia 

Podwykonawcy, każdorazowo w przypadku zmiany w tym zakresie na podstawie informacji przekazanej 

przez Wykonawcę zgodnie z ust. 6 umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy. 

9 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z 

Podwykonawcy oraz pod warunkiem, że:  

a) Wykonawca wykaże, że  

- proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia poprzez przekazanie stosownych dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału, na które Wykonawca powoływał się w postępowaniu o 

udzielnie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy oraz aktualnych na dzień 

wprowadzenia zmiany,  

- proponowany inny Podwykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez przekazanie stosownych dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymaganych w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy oraz aktualnych na dzień wprowadzenia 

zmiany 

b) prawidłowe dokumenty, o których mowa w postanowieniu lit. a) powyżej zostaną przekazane do 

oceny przez Zamawiającego w terminie co najmniej na 10 dni roboczych przed terminem zmiany 

Podwykonawcy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na późniejsze ich przekazanie,  

c) zmiana w tym zakresie nie powoduje zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy  

10 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w 

przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:  

a) umowa została zawarta w Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym w 

celu zawarcia niniejszej umowy,  

b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji usługi przez jednego lub kilku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielnie zamówienia,  

c) Wykonawcy, którzy realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, przedstawią 

Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, aktualne na dzień wprowadzenia zmiany, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia niniejszej umowy. 

§ 8 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności przepisy: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.220), 

rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U  2016 poz. 1928 z późn zm), 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017. poz. 459)  i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm). 



 

 

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 11 

Załącznikiem do umowy są …….( opis sposobu dokonywania zakupów bezgotówkowych) 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                     -------------------------------------- 
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