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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych dla Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu –Zp/12/PN-7/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytania
Czy istnieje możliwość po wyborze oferenta zaakceptowania przedstawionego w załączeniu wzoru umowy na
bezgotówkowe tankowanie przy użyciu kart flotowych Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość
zaakceptowania przedstawionego w załączeniu wzoru umowy na bezgotówkowe tankowanie przy
użyciu kart flotowych po wyborze Wykonawcy.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych
Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy
oraz warunkami SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do właściwej umowy
załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one
sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności liczonego 21 dni od daty sprzedaży? Data
sprzedaży jest to ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. (Istotne postanowienia umowy) Odp.
Zamawiający akceptuje termin płatności wynoszący 21 dni od daty sprzedaży, gdzie za datę sprzedaży
przyjmuje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe:
* 10 zł netto za kartę nową
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych
Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyżej opisanego taryfikatora za karty paliwowe.

Załącznik:
- wzór umowy zaproponowany przez Wykonawcę.

UMOWA nr DZF /
/ 2017
zawarta w .................................. w dniu .................................. 20... r., pomiędzy:
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, 09-411 Płock
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie- XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028860, numer
NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, zwaną dalej w niniejszej Umowie
„Wykonawcą” , reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
a

............................................. z siedzibą w .................., ul. ..............., NIP ................., REGON ..........................,
działającą na podstawie .........................................................................................
zwaną dalej w niniejszej Umowie „Zamawiającym”, w imieniu której działają:
.................................................................. zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru
Wykonawcy w trybie przetargu. Zamawiający i Wykonawca, określani dalej również indywidualnie „Stroną” lub
łącznie „Stronami”, zawierają Umowę o następującej treści:
§ 1.
1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów samochodowych
Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, z użyciem elektronicznych kart paliwowych (zwanych dalej: kart
paliwowych) w poniższych łącznych, szacunkowych ilościach:……………………………………
Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, poprzez doraźne
tankowanie paliw za pomocą kart paliwowych.

2. Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa na stacjach paliw zlokalizowanych w………. poprzez dokonywanie
Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych. W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia
ze sprzedaży danej stacji paliw Wykonawca umożliwi dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych na innej stacji
paliw położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej.
3. Niniejsze warunki handlowe obowiązują przez cały czas trwania Umowy.
§ 2.

1. Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie
2.

1.
2.

3.

realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % na paliwa (od ceny brutto).
Opust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres rozliczeniowy dla
Zamawiającego.
§ 3.
Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla Transakcji Bezgotówkowych: 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 Transakcji Bezgotówkowych dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, w terminie 21 dni, liczonym od daty sprzedaży. Za
datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
Niezależnie od uprawnień wynikających dla PKN ORLEN S.A. z Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart
Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014r., w przypadku niedokonania zapłaty w terminie, o którym mowa w
ustępie 2 powyżej PKN ORLEN S.A. może dokonać zastrzeżenia wszystkich Kart Flota wydanych Flocie. Do chwili
uregulowania zaległej należności dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych zastrzeżonymi Kartami Flota nie
będzie możliwe. Decyzję o odblokowaniu Kart Flota podejmuje PKN ORLEN S.A. Odblokowanie Kart Flota może
nastąpić nie wcześniej niż w terminie 24 godzin od dnia wpływu na konto PKN ORLEN S.A. zaległych należności.
§ 4.
Zamawiający może dokonywać w danym okresie rozliczeniowym Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu kart
paliwowych w granicach Limitów ustalonych dla każdej karty paliwowej, wskazanych w Zapotrzebowaniach na
karty paliwowe.

§5
Za wydanie każdej karty paliwowej Wykonawca pobiera opłatę:
•

•

za nowe karty paliwowe wydane po podpisaniu Umowy oraz kolejne karty paliwowe wydawane na nowe
numery rejestracyjne lub nowego użytkownika zamawiane w okresie obowiązywania Umowy na podstawie
Zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego oraz wymieniane po upływie terminu ważności w
wysokości:
o za kartę bez nadruku logo Zamawiającego 10 PLN netto
za kolejne karty paliwowe wymienione w okresie obowiązywania Umowy na podstawie Zapotrzebowania
złożonego przez Zamawiającego ( np. błędne podanie danych umieszczonych na karcie, uszkodzenie karty) w
wysokości:
o za kartę bez nadruku logo Zamawiającego 10 PLN netto
§ 6.

1. Wykonawca odstępuje od wymogu ustanowienia przez Zamawiającego Zabezpieczenia, Umowa wchodzi w życie z
dniem jej podpisania przez Wykonawcę zaś postanowienia punktu X a) Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania
Kart Flota Wykonawcy z dnia 01.07.2014r. nie znajdują w stosunku do Zamawiającego zastosowania.
§ 7.
1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym /jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP ………………………………....
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług (VAT) i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej – NIP 774-00-01-454.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu dokonywania Transakcji
Bezgotówkowych do chwili rozliczenia wszystkich Transakcji Bezgotówkowych bez podpisu osoby przez nią
upoważnionej.
§ 8.
Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia ……………………….. 20… r. do dnia
................................ 20... r.
§ 9.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i
Używania Kart Flota Wykonawcy z dnia 01.07.2014 r.
2. Wszelkie sformułowania zapisane z niniejszej Umowie z dużej litery mają znaczenie przypisane im w Ogólnych
Warunkach Sprzedaży i Używania Kart Flota Wykonawcy z dnia 01.07.2014r.
3. Zamawiający podpisem pod niniejszą Umową potwierdza doręczenie jej Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania
Kart Flota z dnia 01.07.2014r.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Za Zamawiającego:
1. ___________________________________
( imię i nazwisko/a oraz funkcje)
2. ___________________________________
( imię i nazwisko/a oraz funkcję)

* niepotrzebne skreślić

Za Wykonawcę:
1. ________________________________
( imię i nazwisko/a oraz funkcję)
2. ________________________________
( imię i nazwisko/a oraz funkcję)

