SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin,
tel. 81 53-105-11, fax 81 53-105-28
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ww. ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do
samochodów służbowych Lubelskiego OW NFZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie poszczególnych zadań.
Zadanie I
Oddział w Lublinie – 4 samochody służbowe (2 samochody ON, 2 samochody benzyna)
ilość benzyny E 98 miesięcznie ok. 590 litrów
ilość ON miesięcznie ok. 450 litrów
dodatkowo kilka razy w miesiącu tankowanie 2 samochodów służbowych z Delegatur
w Chełmie i Zamościu benzyną E 98
Zadanie II
Delegatura w Chełmie, 1 samochód służbowy
ilość benzyny E 98 miesięcznie ok. 200 litrów
Zadanie III
Delegatura w Zamościu, 1 samochód służbowy
ilość benzyny E 98 miesięcznie – ok. 300 litrów
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania na podstawie raportów wydanego paliwa,
kart lub innych zaproponowanych przez oferenta rozwiązań.
Ilości paliwa wskazane powyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny
ofertowej.
Zakup przez Zamawiającego mniejszych niż wymienione powyżej ilości paliwa nie może być
podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Zamawiający dokonywać będzie ponadto zakupu drobnych akcesoriów samochodowych (żarówki,
bezpieczniki, olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy) o wartości ok. 7 000,00 zł rocznie.
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia
umowy.
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej jedną Stacją Paliw
oddaloną max. o 5 km od siedziby NFZ Lublinie, Chełmie lub Zamościu odpowiednio dla
Zadania I, II lub III.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu stacji paliw, które Wykonawca
wyszczególnił w punkcie 2 formularza Oferta.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Oferent musi załączyć do oferty
dokumenty określone w rozdziale VI.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych do oferty metodą spełnia-nie spełnia.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1 - 1.4 muszą zostać spełnione przez wykonawców
łącznie zaś brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, musi
zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
5. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone
do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną
wykluczeni z postępowania.
VI. Wykaz
oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, według
załącznika nr 4 do specyfikacji.
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2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych według załącznika nr 3 do specyfikacji
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych według załącznika nr 4 do specyfikacji.
4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do specyfikacji.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
zamawiającego.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
można przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Jolanta Pietrasińska, tel. 81 53-105-11, e-mail: jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl
Michał Piwoni, tel. 81 53 105 32, e-mail: michal.piwoni@nfz-lublin.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.nfz-lublin.pl
Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem
zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.
VIII. Termin związania ofertą.
Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
IX. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest przedstawić ofertę
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz z obowiązującym prawem.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy napisać czytelnie w języku polskim w sposób trwały. Ofertę składa się,
pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1) formularz oferta według załącznika nr 1 (w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie należy podać nazwy oraz adresy wszystkich wykonawców składających
ofertę wspólną);
2) oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
4. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę
sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
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5. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych
przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu dokumenty i oświadczenia składające się na
ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika .
6. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem kopii.
7. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem
lub pieczęcią imienną. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
upoważnionej.
8. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej: Lubelski Oddział
Wojewódzki NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, opatrzonej pieczęcią lub danymi adresowymi
oferenta oraz posiadającej następujące oznaczenie „Oferta na zakup paliwa”, nie otwierać przed
08.07.2013 r. godz. 14.15”.
9. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz
pomyłkowego otwarcia wskutek niewłaściwego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca .
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124, Lublin, pokój nr 20 w terminie do dnia 08.07.2013 r. do godziny
14.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej, pokój nr 205,
w dniu 08.07.2013 r. o godzinie 14.15.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem kosztorysu ofertowego według załącznika nr 2
do niniejszej specyfikacji, dla każdego zadania oddzielnie, określając:
1. Cenę brutto w złotych za 1 l benzyny bezołowiowej E 98 i 1 litr oleju napędowego
w złotych obowiązującą na stacji paliw wskazanej w formularzu Oferta w dniu 01.07.2013 r.
zawierającą oferowany upust.
2. Wysokość oferowanego stałego upustu w złotych (przy braku upustu należy wpisać 0 zł).
3. Miesięczną wartość brutto wynikającą ze zsumowania wartości zakupu benzyny
i oleju napędowego, stanowiących iloraz podanych w siwz średnich ilości miesięcznych i ceny
1 litra obowiązującej w dniu 01.07.2013 r.
Miesięczna wartość brutto zakupu obliczona dla każdego zadania oddzielnie będzie ceną oferty
podlegającą ocenie.
4. Cena oferty jest ceną uśrednioną. Ceny paliwa w okresie realizacji umowy rozliczane będą
według bieżącej dziennej ceny sprzedaży, obowiązującej w dniu zaopatrywania pojazdu na
stacji paliw pomniejszonej o opusty zgodnie z ofertą.
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
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Cena – 100%
Liczba punktów dla kryterium cena obliczona zostanie wg wzoru:
cena oferty najkorzystniejsza/cena oferty rozpatrywanej x 100
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa o realizację zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z treścią wybranej oferty
i projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji.
XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
1. Do specyfikacji dołączony jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 5.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, gdy konieczność
wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy wynikających np. ze zmiany obowiązujących przepisów w tym wewnętrznych
przepisów Zamawiającego.
XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
XVI. Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde z zadań wymienionych
w specyfikacji.
XVII. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XVIII Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
XIX. Informacja dotycząca walut obcych
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
XX. Informacja dotycząca kosztów postępowania
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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XXI. Podwykonawcy
Zamawiający prosi o wskazanie części zamówienia, którą oferent zamierza powierzyć
podwykonawcom.
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych odnoszące się do postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Podpisy członków komisji przetargowej:
1. Joanna Klimkowska .....................................................
2. Michał Piwoni ..............................................................
3. Janusz Janowski

........................................................

4. Jolanta Pietrasińska .......................................................

ZATWIERDZAM
.......................................................
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Załącznik nr 1
OFERTA
z dnia .............................
Nazwa i siedziba oferenta .....................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Do: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa przedstawiamy
zgodnie z załącznikiem nr 2 – Formularz kosztorysu ofertowego następującą ofertę:
Zadanie I Oddział w Lublinie
Cena oferty ................................................................. zł
Zadanie II Delegatura w Chełmie
Cena oferty ................................................................ zł
Zadanie III Delegatura w Zamościu
Cena oferty ................................................................ zł
2. Zobowiązujemy się do bezgotówkowej sprzedaży paliwa do samochodów służbowych
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na wskazanych przez nas Stacjach Paliw według cen
detalicznych obowiązujących w dniu odbioru paliwa ze Stacji Paliw z uwzględnieniem
stałego upustu w wysokości ............................. zł na wskazanych przez nas stacjach paliw:
1) Stacja (e) Paliw w Lublinie .............................................................................................
.....................................................................................................................................
(adres stacji paliw oddalonej max. o 5 km od siedziby NFZ przy ul. Szkolnej 16)
2) Stacja (e) Paliw w Chełmie ..............................................................................................
.....................................................................................................................................
(adres stacji paliw oddalonej max. o 5 km od siedziby NFZ w Chełmie przy
ul Ceramicznej 1)
3) Stacja (e) Paliw w Zamościu .........................................................................................
.....................................................................................................................................
(adres stacji paliw oddalonej max. o 5 km od siedziby NFZ w Zamościu przy
ul. Partyzantów 3)
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3. Oświadczamy, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 14 dniowy termin płatności Ustala się
dwa okresy rozliczeniowe: I - od 1 do 15 dnia miesiąca, II – od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia
miesiąca
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy
się za związanych określonymi w niej wymaganiami.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania
ofert.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach określonych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć część
zamówienia podwykonawcom:
....................................................................................................................................................
(opis części zamówienia)

...............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
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Załącznik nr 2
Formularz kosztorysu ofertowego
Zadanie nr I
Stacja Paliw w Lublinie
1
2
3

4

5
6

Benzyna E98
Cena brutto za 1 litr w dniu
01.07.2013 r.
Wysokość stałego upustu od
ceny brutto za 1 litr
wyrażonego w złotych
Cena brutto za 1 litr w dniu
01.07.2013 uwzględniająca
oferowany upust
Średnia ilość litrów
miesięcznie
Wartość brutto za 1 miesiąc

590

Olej
napędowy

450

Ogółem wartość
za 1 miesiąc:

(cena zaoferowana w wierszu 4 x
ilość określona w wierszu 5)

Cena oferty podlegająca ocenie, tj. miesięczna wartość brutto zakupu dla zadania nr I
wynosi ................................................. zł
słownie ............................................................................................................................... zł

podpisano
upoważniony przedstawiciel oferenta
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Załącznik nr 2
Formularz kosztorysu ofertowego
Zadanie nr II
Stacja Paliw w Chełmie
1
2
3

4

5
6

Benzyna E98
Cena brutto za 1 litr w dniu
01.07.2013 r.
Wysokość stałego upustu od
ceny brutto za 1 litr
wyrażonego w złotych
Cena brutto za 1 litr w dniu
01.07.2013 uwzględniająca
oferowany upust
Średnia ilość litrów
miesięcznie
Wartość brutto za 1 miesiąc

200

Ogółem wartość
za 1 miesiąc:

(cena zaoferowana w wierszu 4 x
ilość określona w wierszu 5)

Cena oferty podlegająca ocenie, tj. miesięczna wartość brutto zakupu dla zadania nr II
wynosi ................................................. zł
słownie ............................................................................................................................... zł

podpisano
upoważniony przedstawiciel oferenta
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Załącznik nr 2
Formularz kosztorysu ofertowego
Zadanie nr III
Stacja Paliw w Zamościu
1
2
3

4

5
6

Benzyna E98
Cena brutto za 1 litr w dniu
01.07.2013 r.
Wysokość stałego upustu od
ceny brutto za 1 litr
wyrażonego w złotych
Cena brutto za 1 litr w dniu
01.07.2013 uwzględniająca
oferowany upust
Średnia ilość litrów
miesięcznie
Wartość brutto za 1 miesiąc

300

Ogółem wartość
za 1 miesiąc:

(cena zaoferowana w wierszu 4 x
ilość określona w wierszu 5)

Cena oferty podlegająca ocenie, tj. miesięczna wartość brutto zakupu dla zadania nr III
wynosi ................................................. zł
słownie ............................................................................................................................... zł

podpisano
upoważniony przedstawiciel oferenta
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Załącznik nr 3
...................., dnia ..........................
...........................................
nazwa i adres oferenta
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu
paliwa do samochodów służbowych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oświadczam, że
firma, którą reprezentuję spełnia warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
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Załącznik nr 4
...................., dnia ..........................
...........................................
nazwa i adres oferenta
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

1. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego dotyczącym dostawy paliwa do samochodów służbowych.
2. Oświadczam/y, że nie jestem/eśmy członkiem grupy kapitałowej*

..............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

 W sytuacji gdy Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej należy skreślić oświadczenie
zawarte w pkt. 2 i załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
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Załącznik nr 5
Projekt umowy
zawarta w dniu
pomiędzy Firmą ................ z siedzibą ......................, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną
przez:
a Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Szkolna 16, 20-124
Lublin, zwanym Dalej Kupującym, reprezentowanym przez:
§1
1. W wyniku wygrania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Sprzedający
zobowiązuje się do bezgotówkowej sprzedaży paliw do samochodów służbowych Kupującego
oraz materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, tj. olejów silnikowych,
żarówek, płynów do spryskiwaczy, środków czystości, itp. Paliwa, których dotyczy umowa
powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia
2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441ze zm.).
Kupujący zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości na paliwo.
2. Wykaz pojazdów podlegających bezgotówkowemu tankowaniu sporządzony przez Kupującego
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana załącznika nie wymaga
aneksu do umowy. O zmianie załącznika Kupujący poinformuje Sprzedającego pisemnie.
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu należność za pobrane paliwo wg. dziennej ceny sprzedaży, tj.
ceny obowiązującej w dniu zakupu, pomniejszonej o stały rabat wynoszący ................, zgodnie
ze złożoną ofertą.
4. Sprzedaż bezgotówkowa, o której mowa w ust. 1 dokonywana będzie na Stacjach Paliw
Sprzedającego wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, z których co najmniej jedna oddalona
jest maksymalnie o 5 km od siedziby Lubelskiego OW NFZ.
.....................................................................................................................................
(adres stacji paliw oddalonej max. o 5 km od siedziby Lubelskiego OW NFZ
5. Transakcje zakupu paliwa będą odbywały się bezgotówkowo za pomocą raportów wydanego
paliwa, każdorazowo potwierdzanych podpisem kierowcy / kart paliwowych / kart flotowych.
6. Karty paliwowe/ karty flotowe muszą zapewniać bezpieczeństwo transakcji, bezgotówkowe
rozliczenie pobranego paliwa, raporty z dokonywanych zakupów.
7. Raporty wydania paliwa sporządzane będą w 4 egzemplarzach, z których:
1 egz. (oryginał) pozostanie u Sprzedającego wraz z kopią faktury VAT
1 egz. otrzyma Kupujący jako załącznik do faktury VAT
1 egz. pozostanie w aktach Stacji Paliw Sprzedającego
1 egz. otrzymuje kierowca Kupującego w dniu sprzedaży.
§2
1. Ustala się dwa okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy od 01 do 15 dnia miesiąca, II okres
rozliczeniowy od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Każdorazowo do faktury VAT
Sprzedający dołączy zestawienie tankowania poszczególnych pojazdów Kupującego.
2. Płatność za zakupione paliwo będzie następować za każdy okres rozliczeniowy, na podstawie
prawidłowo wystawionej, zbiorczej faktury VAT, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury
przez Kupującego.
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3. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktury VAT bez podpisu Kupującego.
4. Faktura powinna zawierać następujące dane:
Nabywca
Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Odbiorca i płatnik dowodu:
Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin
NIP 1070001057
5. Strony przyjmują, że za dzień dokonania zapłaty uważają datę obciążenia rachunku bankowego
Kupującego.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do 31 lipca 2016 r.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy po uprzednim jednomiesięcznym
wypowiedzeniu, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron lub jednostronnie ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli druga strona nie wywiązuje się z warunków określonych w niniejszej
umowie.
4. Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5
1. Kupujący może żądać od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości miesięcznego
wynagrodzenia umownego za miesiąc poprzedni w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane paliwem
odbiegającym od obowiązującej dla danego rodzaju paliwa normy.
§6
1. Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego,
jeden dla Sprzedającego.
SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY
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