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Ropczyce, dnia 17.12.2021 r.  

 

Zapytanie ofertowe nr DZ_2021_15 

na: „całodobowy zakup paliw wraz z zapewnieniem tankowania bezpośrednio do zbiorników samochodów 

kolumny transportu sanitarnego ZOZ Ropczyce” 

 

Zamawiający: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 

39-100 Ropczyce 

 

REGON: 690692118 

NIP 8181429388 

Tel/fax:  17 2218 312 / 17 2218 929 

E-mail: zozropczyce@pro.onet.pl  

adres strony internetowej: www.zozropczyce.pl 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty na: całodobowy zakup paliw wraz z 

zapewnieniem tankowania bezpośrednio do zbiorników samochodów kolumny transportu sanitarnego ZOZ 

Ropczyce 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

            Nazwa zamówienia: Całodobowy zakup paliw wraz z zapewnieniem tankowania bezpośrednio do 

zbiorników samochodów kolumny transportu sanitarnego ZOZ Ropczyce. 

2. Wspólny słownik zamówień: CPV:  

09134100-8 ON 

09132000-3 Benzyna 

3. Termin realizacji: 12 miesięcy, od 05.01.2022 r. do 04.01.2023 r.  

4. Przedmiot zamówienia: 

a) Całodobowy zakup paliw wraz z zapewnieniem tankowania bezpośrednio do zbiorników 

samochodów Kolumny Transportu Sanitarnego ZOZ Ropczyce w okresie 1 roku. 

Olej napędowy /ON/: 15 000 litrów 

Benzyna /Pb95/:      2 500 litrów 

 

b) Wskazane ilości paliw należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie 

wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby 

rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. W przypadku gdy ilość zakupionych paliw w okresie 
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obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w pkt.1 Zamawiający ma prawo 

odstąpić od dalszych zakupów paliwa bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na 

rzecz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia w 

podanym okresie lub zwiększenia ilości zapotrzebowania na paliwo.  

c) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość 

dostarczanych paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami. 

d) Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw płynnych odpowiednich do okresu ich stosowania: w 

okresie letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejściowym 

tzw. paliwa przejściowe. 

e) Zamawiający wymaga, aby dostawy paliw były realizowane na stacji paliw Wykonawcy, czynnej 

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

f) Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję 

zakupionych paliw, w której odnotowane zostaną: data wydania paliwa, ilość wydanych litrów, 

nazwisko i imię osoby pobierającej paliwo, nr rejestracyjny pojazdu, cenę jednostkową obowiązującą na 

stacji w dniu wydania paliwa, wartość pobranego paliwa.  

g) Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w 

dniu sprzedaży pomniejszone o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie upust cenowy. 

h) Forma rozliczenia pobranego paliwa: 

- bezgotówkowa, rachunkiem zbiorczym za okres rozliczeniowy, płatny przelewem,  

- okres rozliczeniowy do 15 i do ostatniego dnia każdego miesiąca,  

- termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

i) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość paliw określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 

ze zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 

j) Zamawiający wymaga, aby w związku z oszczędnym ponoszeniem kosztów dojazdu do stacji paliw, 

stacja znajdowała się na trasie przejazdu karetek od siedziby Zamawiającego (tj. ZOZ Ropczyce, ul. Ks. 

Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce) do miejsca stacjonowania (tj. Szpital Powiatowy, ul. 

Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów). Z możliwością zboczenia z trasy maksymalnie do 2km od trasy 

głównej.  

k) Trasę główną przejazdu karetek Zamawiający wyznacza jako przejazd od Ropczyc ulicami: 

Wyszyńskiego – Najświętszej Maryi Panny- Mickiewicza – DK94, do Sędziszowa Młp. ulicami: Wesoła 

– 3 go Maja – Rynek - Wyspiańskiego  

lub równorzędną trasą od Ropczyc ulicami: Wyszyńskiego – Najświętszej Maryi Panny - Mickiewicza – 

DK94, do Sędziszowa Młp. ulicami:  Rzeszowska – Węglowskiego – 3 go Maja – Rynek – 

Wyspiańskiego. 

l) W sytuacjach awaryjnych Zamawiający wymaga aby Wykonawca udostępnił możliwość tankowania 

paliwa awaryjnie do agregatu prądotwórczego uprawnionym pracownikom Zamawiającego. Szacowana 

ilość paliw przewidziana do agregatu – 500l. Agregat pracuje w systemie alarmowym, zatem 

Zamawiający nie może dokładnie jego czasu pracy jak i zużycia paliwa. Płatność za paliwo do agregatu 

– w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.  

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowo – cenowego  należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
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składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej 

złożonych ofert; 

Ww. dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, 

obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. 

Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, 

przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do 

reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. 

 

b) w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, 

do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle 

obowiązujących przepisów 

 

2. W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany 

Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych 

dokumentów. 

3. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać 

przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem 

faktycznym. 

 

III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga): 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą według poniższych kryteriów. 

 

1. Cena ofertowa - 60 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie 

najniższej ceny (brutto) za realizacje całego zamówienia przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak 

otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 60. 

 

Pc= (Cmin : Cbad) x 60 

gdzie:  Cmin – najniższa cena z badanych ofert pomniejszona o rabat 

Cbad – cena obliczanego Wykonawcy pomniejszona o rabat 

 

2. Wysokość udzielonego rabatu – 40 

(oferowany rabat wyrażony w zł od obowiązującej ceny dystrybutorowej w dniu sprzedaży) przez cały 

okres trwania umowy) 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie w następujący 

sposób: wysokość rabatu do 1l (wyrażonego w złotych) obliczanego wykonawcy zostanie podzielona 

przez najwyżej oferowany rabat do 1l z otrzymanych ofert i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 

wagę kryterium, którą ustalono na 40.  

 

Pr = (Rbad : Rmax) x 40 

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę spośród ofert (niepodlegających odrzuceniu), która 

będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, obliczany na podstawie poniższego 

wzoru: 

Of naj.= Pc + Pr, 

Gdzie: Ofnaj – oferta najkorzystniejsza 



 

4 
 

Pc –uzyskane punkty w kryterium ceny 

Pr – uzyskane punkty w kryterium rabatu 

 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie (otrzymały taką samą ilość punktów), Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w 

łącznej ocenie ofert dla danej części przedmiotu.  

7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego dla danej części Wykonawcę, 

Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i 

którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

 

IV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 27.12.2021 r. 

do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,  

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, Sekretariat 

O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data 

stempla pocztowego). 

Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:  

• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub  

• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pod adresem 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, 

pokój nr 26. 

 

V. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania: 

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.  

2. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia 

odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny. 

3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane. 

4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o 

jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty 

stosowne pełnomocnictwo.  

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte. 

7. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków 

określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu 

nie przysługują żadne roszczenia. 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także 

jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności 
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w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego 

na sfinansowanie zamówienia. 

10. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień 

lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.  

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy, pod 

adresem Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 

54, 39-100 Ropczyce oraz zapisem: Oferta na „całodobowy zakup paliw wraz z zapewnieniem 

tankowania bezpośrednio do zbiorników samochodów kolumny transportu sanitarnego ZOZ 

Ropczyce” - Nie otwierać przed dniem 27.11.2021 r. godz. 10:15. 

12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu 

terminu na złożenie ofert. 

 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego są: pracownicy Działu Zaopatrzenia ZOZ Ropczyce: 

e-mail: zaopatrzenie@zozropczyce.pl, tel. 17 22 31 703.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania 

ofertowego.  

3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: 

zaopatrzenie@zozropczyce.pl; zozropczyce@pro.onet.pl  

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie istotne zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem ofertowym, i umieści je na swojej stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania, 

pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem 

wyznaczonego terminu na składanie ofert.  

5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, 

o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz 

zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.  

6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i 

Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi. 

 

VIII. Istotne postanowienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego obejmuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 2. 

 

IX. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z 

wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane 

w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

mailto:zaopatrzenie@zozropczyce.pl
mailto:zozropczyce@pro.onet.pl
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XI.  Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, adres 

siedziby: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-120 Ropczyce,  tel. 17 2218616 ; adres e-mail: 

zozropczyce@pro.onet.pl. 

▪ z inspektorem ochrony danych osobowych w ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH można 

skontaktować się pod numerem telefonu 17 2231714, adres e-mail: iod@zozropczyce.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z 

zapytaniem ofertowym na: „całodobowy zakup paliw wraz z zapewnieniem tankowania bezpośrednio do 

zbiorników samochodów kolumny transportu sanitarnego ZOZ Ropczyce” 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo 

2. Projekt umowy 

 

Z A T W I E R D Z O N O: 

 

DYREKTOR 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Ropczycach 

/-/ Adam Pachlita 

 

mailto:iod@zozropczyce.pl
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Całodobowy zakup paliw wraz z zapewnieniem tankowania bezpośrednio do zbiorników samochodów 

Kolumny Transportu Sanitarnego ZOZ Ropczyce w okresie 1 roku 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

e-mail .................................................................................................................... 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

Osoba upoważniona do podpisania umowy………………………………………….. 

Dane dotyczące zamawiającego 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54  
39 - 100 Ropczyce 
 

Formularz cenowy  

Lp. 
Nazwa 

Zapotrzebo
wanie paliw 
w okresie 1 

roku 
wyrażona w 

litrach 

Cena netto 

1l  
% VAT 

Cena brutto 

1l 

 Rabat do 
1l (w zł do 

dwóch 
miejsc po 
przecinku) 

Wartość 
oferowane
go rabatu 
ogółem 
Poz. 2x6 

Wartość 
oferty 

ogółem 
netto poz.  

2x3. 

Wartość 
oferty 

ogółem 
brutto 

poz. 2x5  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Olej 

napędowy 

ON 

15 000     
 

  

2 
Benzyna 

Pb95 
2 500     

 
  

Ogółem:    

 

Ogółem wartość oferty 

1. Cena oferty (tabela poz. 9 minus udzielony rabat tabela poz. 7) 

Wartość ogółem netto..............................zł  
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(słownie: ......................................................................................................................................) 

Podatek VAT   (wartość oferty brutto – wartość oferty netto)   ..........................zł 

(słownie: ......................................................................................................................................) 

Wartość ogółem brutto.............................zł 

(słownie: ......................................................................................................................................) 

 

Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

Oświadczam, że: 

- zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz projektem 
umowy i nie wnosimy zastrzeżeń; 
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert; 
– dostawy paliw będą realizowane w naszej stacji paliw, znajdującej się w miejscowości  
 
………………………………………………………...…., przy ul. ……………………………………..….. 
wymieniona powyżej stacja paliw jest czynna codziennie (7 dni w tygodniu) przez 24 godziny na dobę; 
- uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

- w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na 

warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

dostawę wykonamy sami / powierzymy podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia* (podać 

nazwę podwykonawcy i część zamówienia którą powierzymy podwykonawcy do wykonania) 

………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

_____________________________ 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

....................................................... 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 

• niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 
UMOWA - WZÓR 

zawarta dnia w dniu ………………….. między: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce z siedzibą 

w Ropczycach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Regon: 690692118   NIP:818-14-29-388.  

reprezentowanym przez: 

Adam Pachlita             -            Dyrektor  
zwanym dalej Odbiorcą 
a: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez 

…………………….               -       ……………………. 

zwanym dalej Dostawcą 

§ 1 
1. Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Odbiorcę oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym 

nr …………………………  
2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres 1 roku, tj. od 05.01.2022 r. do 04.01.2023. 
3. Wartość umowy wynosi ………………….. brutto (słownie……………….….).  
4. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie całodobowej sprzedaży paliw dla pojazdów 

Kolumny Transportu Sanitarnego w Ropczycach w okresie trwania umowy w niżej podanych ilościach:  

− Olej napędowy ON 15 000l 

− Benzyna Pb95 2500l 
 

5. Strony zgodnie oświadczają, że podane w ust.4 ilości paliw należy traktować jako szacunkowe. Odbiorca 
zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, 
jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. W przypadku gdy ilość zakupionych 
paliw w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w ust.1 Odbiorca ma 
prawo odstąpić od dalszych zakupów paliwa bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań 
na rzecz Dostawcy. 

6. Dostawca  przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość 
dostarczanych paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami. 

7. Na żądanie Kupującego, Dostawca niezwłocznie dostarczy dokumenty wskazujące zachowanie wymogów 
jakości paliw. 

8. Dostawca zagwarantuje dostawę paliw płynnych odpowiednich do okresu ich stosowania: w okresie letnim 
tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejściowym tzw. paliwa 
przejściowe. 

9. Odbiorca wymaga, aby dostawy paliw były realizowane sukcesywnie na stacji paliw Dostawcy, a 
rozliczenia za pobrane paliwo były bezgotówkowe. 

§ 2. 
1. Od dystrybutorowej ceny paliwa obowiązującej w dniu zakupu Dostawca udzieli rabatu w wysokości : 

− Olej napędowy  ON    -    ………  zł od obowiązującej ceny dystrybutorowej w dniu sprzedaży 

− Benzyna Pb 95 - ………  zł od obowiązującej ceny dystrybutorowej w dniu sprzedaży 
 

2. Wysokość udzielanego rabatu jest niezmienna w okresie trwania umowy. 
§ 3. 

Dostawca zobowiązuje się zaopatrywać w paliwa płynne jednostki transportowe Odbiorca, wymienione 
w załączniku nr 2 do umowy, całodobowo. 

§ 4. 
1. Zapłata za pobrane paliwa dokonywana będzie przelewem na konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Kupującego faktury za dany okres rozliczeniowy. 
2. Okres rozliczeniowy wynosi 15 dni, polegać będzie na tym, ze w dniu 15 każdego miesiąca oraz 

w ostatnim dniu miesiąca Dostawca wystawi fakturę za poprzedni okres, zawierającą łączną należność 
za tankowania pojazdów Odbiorcy.  

3. W razie nieuregulowania przez Odbiorcy płatności w wyznaczonym terminie, Dostawca ma prawo żądać 
zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

§ 5. 
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1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne 
w następujących wypadkach i wysokościach: 
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w 

przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. 
3. Odbiorca zapłaci Dostawcy kary umowne:  
10% wartości niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 6. 
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 
§ 6. 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od 
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 7. 
1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy; 
b) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie; 
c) Dostawca zawyża ceny dystrybutorowe naliczane na fakturach Odbiorcy. 

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
a) Odbiorca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty 

faktur określonego w niniejszej umowie,  
b) Dostawca zawiadomi Odbiorca iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Kupującego. 
3. W razie nieuregulowania przez Odbiorcę płatności w wyznaczonym terminie, Dostawca ma prawo żądać 

zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

§ 8. 
1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Odbiorcy z tytułu niewykonania usługi 
wynikającej z zawartej umowy w następujących przypadkach: 

a) braku dostawy energii elektrycznej, 
b) awarii urządzeń dystrybucyjnych. 

§ 9. 
1. Odbiorca wraz z umową dostarczy dostawcy wykaz jednostek transportowych uprawnionych 

do tankowania bezgotówkowego w stacji paliw Dostawcy i będzie go aktualizował w przypadku 
aktualnych zmian. Wykaz ten stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Osoby uprawnione do bezgotówkowego pobierania paliwa do agregatu prądotwórczego: 
………………………. 

§ 10. 
Podstawę do wydania paliw przez Stację Paliw Dostawcy będzie stanowiła „Karta drogowa samochodu” lub 
upoważnienie Odbiorcy do wydania paliw. 

§ 11. 
1. Dostawca  przy wydawaniu paliw zobowiązany jest do: 

a) wystawienia dowodu „Asygnata rozchodowa zbiorcza na wydane produkty naftowe” ( wzór druku 
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy).  

2. Dokument powyższy powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach, z czego dwa pozostają 
u Dostawcy, a jeden stanowi załącznik do wystawianej faktury dla Odbiorcy.  

3. Wpisania ilości i rodzaju pobranego paliwa do karty drogowej w stosownej rubryce oraz potwierdzenie 
zakupu pieczątką stacji wydania dowodu „WZ” kierowcy przy każdym tankowaniu pojazdu. 

 
§ 12. 

1. Odbiorca w razie uzasadnionej potrzeby może żądać wglądu w „orzeczenie jakości” paliw, w którym są 
zawarte wyniki laboratoryjne dostarczanych paliw. 

2. Ewentualne koszty naprawy uszkodzenia pojazdów Odbiorcy wynikłe z tytułu złej jakości zatankowanego 
paliwa ponosił będzie Dostawca. 

§13. 
Wszelkie sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Odbiorcy. 

§14. 
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Umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Dostawcy, a dwa 
egzemplarze dla Odbiorcy. 
 

DOSTAWCA:        ODBIORCA: 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy na dostawy paliw  

............................................. 
pieczątka jednostki 

ASYGNATA ROZCHODOWA ZBIORCZA 

NR .............. Z DNIA. .......................    ……………… R. 

wydanych materiałów pędnych do eksploatacji samochodu 

Lp. 

Samochód 
Litrów 

…………. 

Pobierający 

Nr 
„W-Z” 

Marka 
samochodu 

Nr rejestr Nazwisko i Imię kierowcy Podpis 
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Załącznik  nr 2 do umowy na dostawy paliw  

 

Wykaz pojazdów KTS – ZOZ Ropczyce 
upoważnionych do tankowania bezgotówkowego 

Lp. Rodzaj pojazdu Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa 

1.  Renault Kangoo „T” RRS 88EA ON 

2.  Ambulans Renault Kangoo „T” RRS 99EA ON 

3.  Ambulans Renault Trafic „SZ” RRS 02015 ON 

4.  Ambulans T Mercedes 111CDI RRS 66UP ON 

5.  Ambulans Mercedes „S” RRS 11RX ON 

6.  Ambulans Renault Kangoo „T” RRS 55HA ON 

7.  Ambulans Mercedes „P” RRS 22NL ON 

8.  Samochód ciężarowy typu van - Fiat Fiorino  RRS 24620 Pb 

 

 

 

 

       

       

       

Razem    


