UMOWA NR BZP.1.2016
W Turośni Kościelnej w dniu ………………….. r. pomiędzy: Gminą Turośń Kościelna,
18-106 Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną
przez: mgr Grzegorza Jakuć – Wójta Gminy Turośń Kościelna, NIP: 966-183-78-86
REGON: 050659651
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”
zarejestrowaną w .................………………..................... pod numerem ……………….
NIP: …………………….. REGON: …………………………. reprezentowaną przez:
……………………………………………..
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z zasadami określonymi w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”, została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: sukcesywna bezgotówkowa dostawa przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 1100 litrów benzyny bezołowiowej i 30000 litrów
oleju napędowego na zasadzie doraźnych tankowań do zbiorników pojazdów w ciągu 12
miesięcy

od

daty

podpisania

umowy.

Wykaz

marek

i numerów rejestracyjnych pojazdów, a także nazwisk uprawnionych do tankowania
kierowców Zamawiającego zawiera załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszej
umowy. Każdy z kierowców umieszczonych w wykazie jest uprawniony do tankowania
każdego z pojazdów wymienionych w wykazie. Tankowania pojazdów mogą odbywać się
o każdej porze doby. Niezależnie od liczby innych klientów każdy pojazd Zamawiającego
winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia przez kierowcę
takiej potrzeby pracownikowi stacji paliw.
2. Odbiór paliwa przez Zamawiającego następować będzie z terenu stacji paliw Wykonawcy,
adres: ………………………………………………………………………
3. Wykonawca oświadcza, że parametry paliwa będą spełniały obowiązujące Polskie Normy:
dla benzyny bezołowiowej PN-EN-228:2006 i oleju napędowego PN-EN-590:2006.
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§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj. 1100 litrów
benzyny bezołowiowej i 30000 litrów oleju napędowego zgodnie z formularzem ofertowym
wynosi:
cena netto w kwocie: ……………………….. złotych
(słownie : …………………………………………………………………………… złotych)
podatek VAT w kwocie: ………………………….. złotych
(słownie : …………………………………………………………………….. złotych)
łącznie cena brutto w kwocie: ……………………………. złotych
(słownie ……………………………………… złotych)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 zostało ustalone na podstawie:
1) ceny ofertowej 1 litra benzyny bezołowiowej wynoszącej:
cena netto w kwocie: ……… złotych (słownie: ………………. złotych)
podatek VAT w kwocie: ……… złotych (słownie: ……………… złotych)
łącznie cena brutto w kwocie: ……. złotych (słownie: ………………………. złotych)
upust (rabat) od ceny brutto ……………… % stały % w okresie obowiązywania umowy.
2) ceny 1 litra oleju napędowego wynoszącej:
cena netto w kwocie: ……………… złotych (słownie: …………………….. złotych)
podatek VAT w kwocie: ……………. złotych (słownie…………………….. złotych)
łącznie cena brutto w kwocie: ……………. złotych (słownie: ………………….. złotych)
upust (rabat) od ceny brutto ………………. % stały % w okresie obowiązywania
umowy.
§3
1. Strony zgodnie ustalają że ceny dostarczanych paliw, określone w § 2 ust. 2, będą ulegały
zmianom w przypadku zmiany (obniżki lub podwyżki) cen paliw u Wykonawcy.
Zmiany w tym zakresie nie wymagają zmiany niniejszej umowy, przy czym w przypadku
podwyżki cen paliw o więcej niż 10% w stosunku do ceny ofertowej Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 8 ust 1 pkt 3).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie cen jednostkowych (brutto)
paliw obowiązujących na danej stacji w dniu tankowania oraz ilości rzeczywiście
odebranych paliw z uwzględnieniem przysługujących upustów.
§4
1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę,
w okresach comiesięcznych po zakończeniu każdego miesiąca. Do każdej z faktur
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące informacje:
1) data i godzina zakupu,
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2) rodzaj pobranego paliwa,
3) ilość pobranego paliwa,
4) nr rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy,
5) dzienna cena sprzedaży paliwa,
6) potwierdzenie przez kierowcę odbioru paliwa.
2. Strony ustalają, iż termin płatności za pobrane paliwa wynosić będzie …… dni od daty
dostarczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu, wraz z informacją, o której
mowa w ust. 1.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty kwot wynikających z wystawionych faktur
przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.
4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy ilości paliw stanowią ilości szacunkowe, jakie
Zamawiający może zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu zakupu mniejszej
ilości paliw niż określona w § 1 ust.1 Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca odpowiada za jakość przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane do sprzedaży paliwo płynne spełnia wymagania
aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości paliwa, a także
żądania przedstawienia przez Wykonawcę atestu wydawanego przez producenta.
4. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego
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 wyda decyzję o
uznaniu lub nieuznaniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji
wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania ich od Zamawiającego
lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia
uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do naprawienia szkody, o której mowa w zadaniu pierwszym niniejszego
ustępu. W przypadku nie uwzględnienia roszczeń reklamacyjnych Zamawiającego, może on
wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania swoich roszczeń.
§7
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać cesji wierzytelności
przysługujących mu w stosunku do Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.
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§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności określonych
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
2. Oprócz przypadku określonego w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w całości albo w części w szczególności w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął albo przerwał z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia,
2) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób
niezgodny z jej brzmieniem lub wskazaniami Zamawiającego.
3) Ceny paliw u Wykonawcy wzrosły o więcej niż 10% w stosunku do cen
ofertowych.
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.

1 i 2 może nastąpić

w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawy
odstąpienia.
§9
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
1) z tytułu nieterminowej dostawy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust.1 za każde 15 minut opóźnienia, w stosunku do terminu
ustalonego w § 1 ust.1,
2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości albo w części
z

przyczyn,

za

które

odpowiedzialność

ponosi

Wykonawca,

a

także

w przypadku odstąpienia od umowy w całości albo w części przez Wykonawcę z
powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za tę część przedmiotu
zamówienia, od którego odstąpiono, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1,
3) w przypadku dostarczenia wadliwego paliwa tj. niezgodnego z normami:
ON- PN-EN-590:2006, E95Pb-PN-EN-228:2006 – w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 2 ust.1. przy czym w takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest pokryć koszty badań paliwa,
4) w innych niż określone w pkt.1, 2 i 3 przypadkach niewykonania lub nienależytego
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wykonania zobowiązania przez Wykonawcę w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 2 ust.1.
2. Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej
szkody przekroczy wysokość należnej mu kary umownej.
§ 10
Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania.
§ 11
1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
przypadkach:
1) Zmiany stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT od dnia jej wejścia w życie.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy- Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
Kontrasygnata
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