ZAŁĄCZNIK NR 6 do specyfikacji z dnia 14.02.2013r..
UMOWA
NR RU ………../2013
W dniu …………………. w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Pana Adama Jabłońskiego
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a firmą: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr …………………………
NIP ……………………………………. , REGON …………………………………………
reprezentowaną przez:
Właściciela firmy – ………………………………………………
zwaną w treści umowy Wykonawcą
zawarta została umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego - zatwierdzonego dnia ………………… roku
– przeprowadzonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§.1.
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa paliw Dostawa paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz
jednostek OSP na terenie gminy Gózd w maksymalnej - szacunkowej ilości około 37 000 litrów
wg następującego asortymentu:
a) oleju napędowego (ON) - odpowiedniego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy) – 23 000 litrów,

b) benzyny bezołowiowej (Pb 95) – 14 000 litrów
2. Wykaz pojazdów samochodowych należących do Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do umowy.
2.Zastrzega się, że przytoczone w ust.1 ilości planowanych do zakupu paliw nie są dla Zamawiającego
obligatoryjne .
3. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie ilości w/w paliw maksymalnie o 20 % jednak nie więcej
niż do wysokości posiadanych środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania o których mowa
w § 3 ust.2 umowy , w przypadku zwiększenia ilości zamawianych paliw.
4.Przyjeta oferta na zamówienie stanowi integralną cześć niniejszej umowy .
§2
1. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliw Wykonawcy tj. ................................... czynne co
najmniej w godzinach od 6.00 do 22.00 w każdym dniu miesiąca w ilościach wynikających z bieżących potrzeb
Zamawiającego .
2.Termin rozpoczęcia świadczenia usługi biegnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r., nie dłużej jednak
niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych przez Zamawiającego na jej realizację, wynikającej z wartości
szacunkowej przedmiotu zamówienia, tj. kwoty do wysokości ................... zł brutto. Realizacja przedmiotu
zamówienia będzie następowała sukcesywnie, na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań.
§ 3.
1.Bezgotówkowa sprzedaż paliw, o których mowa w § 2, dokonywana będzie wg dziennych cen sprzedaży
zgodnych z cennikiem aktualnie obowiązującym , w stacji paliw określonej w § 3 ust.1 , pomniejszonych o stały
rabat ( upust) od sprzedaży 1 litra paliwa w wysokości :
a) ........... % na olej napędowy ON,
b) …….. % na benzynę bezołowiową Pb 95.
2.Rabat ( upust) od dziennej ceny sprzedaży 1 litra danego rodzaju paliwa będzie niezmienny przez cały okres
trwania umowy .
3. Wykonawca nie będzie dokonywał zmiany ceny w innych okolicznościach niż zmiana
cen paliw płynnych dokonana przez producenta paliw płynnych, zmiana stawki akcyzy.
§.4.
1.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bezgotówkowej sprzedaży paliw płynnych kierowcom pojazdów
należących do Zamawiającego .
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwa.
3. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliw będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilość i cenę
zakupionego paliwa, podaną na wydruku wszystkich transakcji za dany okres rozliczeniowy.
4. Płatności należności z tytułu sprzedaży paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewu na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.

5. Faktury za transakcje dokonane przez Zamawiającego wystawiane będą przez Wykonawcę na początku
każdego tygodnia.
6. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca wysyła faktury Zamawiającemu - niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) wraz z dokumentem
Wz , akceptowanym przez kierowcę, zawierający wymienione poniżej informacje:
- data zakupu,
- ilość i rodzaj pobranego paliwa,
- numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy,
- numer karty drogowej,
- cenę detaliczną za 1 litr sprzedanego paliwa oraz upust.
8. W przypadku, gdy Zamawiający złoży pisemną reklamację, kwestionując podaną przez Wykonawcę cenę
w fakturze, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin przesłać uwierzytelnione
dane o cenach paliw płynnych na stacjach wskazanych przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia korekty faktury w sytuacji, gdy zaistnieją udokumentowane
rozbieżności w w/w cenach.
§ 5.
Termin realizacji dostawy, będącej przedmiotem umowy ustała się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2015r. lub do wyczerpania kwoty wynikającej z zawartej umowy.
§6.
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, strony wyznaczą pisemnie swoich przedstawicieli, którzy będą
odpowiedzialni za koordynację realizacji umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów będzie:
....................................................................
(imię i nazwisko, telefon)
Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów będzie:
....................................................................
(imię i nazwisko, telefon)
§ 7.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczane paliwa spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008,
Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) oraz Polskiej Normy PN-EN-590 (dla oleju napędowego), Polskiej Normy PN –
EN 228 (dla benzyny Pb 95).
§ 8.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone paliwo.
2. W razie stwierdzenia złej jakości zakupionych paliw płynnych Zamawiający może żądać od Wykonawcy wglądu
w tzw. „orzeczenie jakości", w którym są zawarte wyniki laboratoryjne badań dostarczonego paliwa płynnego.
W przypadku reklamacji Zamawiającego co do jakości dostarczonego paliwa płynnego, Wykonawca jest
zobowiązany skierować próbkę takiego paliwa do kontrolnych badań laboratoryjnych.
3. W razie powtarzających się udokumentowanych przypadków sprzedaży paliwa złej jakości, Zamawiający może
wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni, mają wówczas zastosowanie zapisy § 8 niniejszej umowy.
§ 9.
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
1) Za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji Wykonawcy z wyjątkiem awarii systemu obsługi stacji –
w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy.
2) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto
przedmiotu umowy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od
zaległej zapłaty.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu Zamawiającego spowodowane zatankowaniem
paliwa nie spełniającego wymogów przewidzianych w umowie, w tym za wszystkie koszty towarzyszące naprawie
pojazdu.
§ 10.
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

2. W razie wystąpienia 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 tym przypadku Wykonawca może zażądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej dostawy.
§ 11.
Umowa niniejsza może ulec rozwiązaniu przez Zamawiającego z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 12.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zaistniałe spory między Stronami niniejszej umowy
będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 do umowy – Wykaz pojazdów samochodowych należących do Zamawiającego.
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