UMOWA DOSTAWY PALIWA
UMOWA Nr …./.../......
zawarta w dniu …................ w Kcyni
na:
dostawę oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni
pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
ul. Nakielska 9
89-240 Kcynia
NIP 558-000-14-89; Regon: 340854204
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Henryka Grobelnego,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
….....................................................................................................
…....................................................................................................
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonego w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.; dalej: pzp) Zamawiający zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na sukcesywnych dostawach oleju napędowego
w ilości nie większej niż:
L.p.

1.

Rodzaj paliwa

Olej napędowy (ON)

Ilość (litry)

Parametry (w szczególności)

olej napędowy letni, przejściowy i zimowy (w zależności od pory roku
i średnich temperatur powietrza) o LC nie niższej niż 51, gęstości
10 000
w temp. 15oC wynoszącej 820-845 kg/m3, zawartości siarki nie większej
niż 10 mg/kg i CFPP od 0oC do -25oC (w zależności od odmiany)

§1
1. Umowa będzie obowiązywać od dnia ….............................................................
2. Terminy i ilości litrów paliwa dla poszczególnych dostaw będą każdorazowo określane przez Zamawiającego
w momencie składania zlecenia jednostkowego.
§2
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie wskazane
w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu, o którym mowa w §1, wynoszące odpowiednio, na dzień
złożenia oferty:
L.p.

Rodzaj paliwa

Jednostka miary
(litr)

Cena netto za litr

VAT

Cena brutto za
litr

1.

ON

1

zł

%

zł

2. Całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający zaplanował w budżecie na rok 2016
i wyniesie:
netto:
VAT: zł ( słownie:....zł/100)
brutto: zł ( słownie:....zł/100)
3. Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilość zamawianych paliw z poszczególnych asortymentów może być
mniejsza lub większa od podanej w §1 o + 20% według własnych potrzeb.
4. Ceny określone w ust. 1 obejmują całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za 1 litr każdego paliwa na dzień
tankowania i będą zmieniane, w zależności od zmiany cen hurtowych paliw u ich producenta i obliczanych na ich
podstawie cen jednostkowych paliw, od których będzie obliczany stały upust określony w ust. 10 – wg oferty
Wykonawcy.
5. Dokument rozliczeniowy stanowić będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę po każdej dostawie
jednostkowej zleconej przez Zamawiającego.
6. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydruki ze strony internetowej producenta paliw,
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7.
8.
9.

10.

u którego zaopatruje się Wykonawca, potwierdzające wysokość cen hurtowych paliw w dniach, w których
Zamawiający składał zlecenia jednostkowe. Jeżeli Wykonawca zaopatruje się u kilku producentów paliw
podstawą do obliczenia ceny dla Zamawiającego jest cena najkorzystniejsza.
Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu.
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie automatycznej zmianie o kwotę podatku VAT wynikającą
z jego obliczenia na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
W takim wypadku kwota VAT i kwota brutto wskazane w ust. 1 i 2 zostaną zmienione przez Zamawiającego
w sposób wynikający z obowiązującej stawki VAT. Zmiana ta będzie dokonana bez stosowania §8 umowy i nie
będzie uznawana przez Strony za jego naruszenie.
Strony zgodnie ustalają stały upust od ceny paliwa Wykonawcy na moment składania zamówienia jednostkowego,
obowiązujący przez cały czas trwania umowy, wynoszący ….... gr / litr ON.

§3
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) dostarczenia paliw, o których mowa w §1, niespełniających określonych tam wymagań pod względem
jakościowym (w szczególności: parametry paliwa określone w §1), bądź ilościowym (w szczególności: ilość
paliwa dostarczona przez Wykonawcę różna od zamówionej przez Zamawiającego w zamówieniu
jednostkowym) – w wysokości 10% wartości zamówienia jednostkowego, które nie spełnia wymagań,
b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
20% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 2.
2. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych niezależnie od kar umownych.

1.
2.
3.

§4
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie jednostkowe w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania zamówienia jednostkowego.
Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej ilości paliwa zamawianego jednorazowo.
Wykonawca dostarczy paliwo objęte zamówieniem jednostkowym do siedziby Zamawiającego własnym
transportem, spełniającym wszelkie przepisy obowiązujące w tym zakresie na chwilę dostawy i przepompuje je do
zbiorników wskazanych każdorazowo przez pracownika Zamawiającego.
§5

Strony ustalają osoby do kontaktu w zakresie realizacji przedmiotowej umowy:
a) ze strony Zamawiającego:
tel: 52/589-37-57, fax:52/589-37-57, e-mail: sekretariat@zgkimkcynia.pl
b) ze strony Wykonawcy:
…, tel.: …............…, faks: ….................. e-mail: …....................

1.

2.

3.

§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może również odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca zrealizuje dwie dostawy częściowe
w sposób niezgodny z umową, w szczególności dopuści się zwłoki w dostawie lub dostarczy paliwo niespełniające
wymagań.
Stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji umowy należy do decyzji Zamawiającego, którą będzie podejmował
po ustosunkowaniu się do tych nieprawidłowości przez Wykonawcę na piśmie, na wezwanie Zamawiającego.

§7
Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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1.
2.

§8
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.
W przypadku braku polubownego załatwienia sporu w terminie 14 dni, zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiający
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Wykonawca

Strona 3 z 3

