
Zalączniknr 6 do SIwz
UMOWA NR

Zan,arla n,dniu :tll.: 
1olu porrrięclzy Grrrirrą Gozd , reprezetrtowaną

Zespoh Ekorionriczrro Adrrririistracyjnego Szkoł lv Goźclzie rra poclstarvie
Wojta Gmiriy z siedzibą rv Goździe przyul Raclorriskiej 7,26 _ 634 Gozd
zlvanym lv dalszej części Llnowy Zamawiającynr , lv irrrierritr L1orego

- Dyrektor ZEAS w Goździe

przez Dy'rektora
pełtronrocnictrva
NIP 79625e1373
działają .
1' JózefDrab
a

zwanym dalej .,Wykonawcą'', reprezentorł'anym przez

o nastfl)ującej treści:

$1.
Umowa została zaulartapo przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zanrówienia publicznego
iv fi1óie przetargu rueograniczonego - art.39 - 46 ustarły z dnia 29 sĘcania 20a4 r.Prarvo
zamówień publicznych (Dz.IJ.2010 r. Nr 113, poz.759, zpóźn. zm.), w wyniku l<torego za
najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy.

$2.l' Przedmiotem Urnorł1' jest dostarła palirł'do pojańotv Zespoh Ekonomiczno Administrac,jnego
Szkoł w Goździe w maksymalnej - szacunkowej ilości około75 000 litrów rł,g następującego
asoĄłrnentu:
a) oleju napędorvego (oN) - odpowiedniego do pory roku (letni' przejściorvy, zimow.y)

- 75 000 litrów
2'Wvkazpojazdow samochodowyclr naleĄcyclr do Zamawiającego zavłiera zĄcmlknr 1 doufiiowy.
Ż'Zastrzega się, źe prąwoczone w_ ust' 1 ilości planorł,arrych do zakupu paliw nie są dla Zamaw_iającego
obligatoryjne.

l |-ayaułaiący dopuszcza zmruejszenie lub zwiększenie ilości w/w paliw maks1.malnie o 20 Yojednak nie więcej niż do lłysokości posiadanych śiodkow prrerna"ronych na rea1izację
przedmiotowego zadania o których mowa w $ 3 rrst.2 u*ó*y, w przllla-dku zwiększlnia ilości
zamawianych paliw.
4.Prry'jeta oferta na zamón'ienie stanowi integralną cześć niniejszej umony .

$3.
1. Miejscem odbioru paliw (talkowania) będą stacje palirv Wykonawcy tj .

cz\Trne co najmniej w godzinach od 6.00 do ŻŻ.00 w kźdyn łniu mieśiąca w ilościach wynikających
z bieżący ch potrzeb Zamawiającego .

2'Termin roryoczęcia świadczęnia usługi biegnie od dnia podpisania rrmo\,vy do 3 i. 12.2OI5 r..
nie dluzej jednak niż do chwili wy'czerpania środków prr"orł"ronychprzezZamalłiające,go na jej
realizację, w)mikającej z wartości szacunkowej przedmiotu zamówienń, tj. k*ot},do"wysokości

zł brutto. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukles1rłnie.
3, Zalup1'będą realizowane na zasadzie doraanych" bezgotówkow1lcfu'1*ruorvań pojazdólv dozbiornika samochodórv'

s4.
1'Bezgotówkowa sprzedaŹ paliw, o któn,ch 1o*u * $ 2, dokonyrvana będzie wg dziennych censprzedaą'zgodnyg| z cennikiem alfualnie obowiązując},m 

' 
w śtacji patiw onlstorre3 rv g s

u5t.1 , pomniejszonych o staĘ 3bat ( upust) od sprzediź}, 1 litra paliwa w wysokości :a) %na olej napędowy oN .

2 Rabat ( upusO od dziennej ceny sprzedazy' 1 litra danego rodzaju palirva będzie niezmiennv
przez c'ały okres tnvarua umow\'



i

3. Wykonawca nie będzie dokon1rruał zmiany ceny !v innych okolicznościach niż nniana
cen paliw pĘnny'ch dokonana przez producenta palił'pł-łtmycĘ zmiana stan'ki akcyz1''.

ss.
1.Wykonawca zobołviązuje się do prowadzenia bezgotów_kowej sprzedazy paliw płynnych kierowcom

pojazdów naleźących do Zamawiającego .

Ż. Z,amavńający zapłaciWykonawcy w;.nagrodzenie za fakrycznie pobrane paliwa.

3 . Zapłata"ai^osli z t1tufu sprzeduży palirv będzie dokon1'lv'an a przez Zarrnułiającego w oparciu

o ilośc i cenę zakupionego paliwa, podaną na wydruku wszystkich transakcji za dany okres

rozliczeniowry.
4. Płafuości najężności z trtufu sprzedaĄ'paliw dokony'wane będą przezZama-wiającego rry formie

przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany w faklurze w terminie do 30 dni od daĘ złożenia
faktrrry u Zamawtającego.
5. Fakrury za transakcje dokonanę przezZartawiającego wystawiane będąprzezWykonawcę na

początku każdego tygodnia.
6. Za dńeń dokonania zapłaĘ uzrraje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7' Wykonawca wysyła fakrury Zamawiającemu - niezwłocznie (nie pózriej nrż w c.iągu 7 dni) wrazz
dokumentem Wz ' akceptowany przez kierowcę, zawierający w1'rnienione poniżej informacje:

- data zakupu,
- ilośc i rodzaj pobranego paliwa,
- numer Ęestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy,
- numer karty drogowej,
- cenę detalicmą za 1 litr sprzedanego paliwa oraz upust.

8. W prrypadku, gdy Zarnawiający złoży pisemną reklamację, kwestionując podaną przez

Wykonawcę cenę w fakturze, Wykonawca obowią,zany jest nienvłocznie, nie pÓźrnej niz w ciągu

4&godzin przesłać uwierzytelnione dane o cenach paliw płynnych na stacjach wskazanych przez

Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowią4any będzie do wystawienia koreĘ faktury w s1tuacji, gdy zaistrrieją

udokumentowane rozbieżności w w/w cenach.

$6.
Tęrmin realizacji dostawy, będącęj przedmiotem umowy ustala się od dnia podpisania umowy do

dnia 31 grudnia 2015 r' lub do wyczerpania kwoĘ wynikającej z zawartęj umowy.
$7.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, strony Wznacząpisemnie swoich przedstawicieli,

|<tórry będą odpowiedzialni za koordynację realizacji umow}'.

Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów będzie:

(imię i nazwisko, telefon)
Przędstawicielem Zamawiającego uprawnionyłn do kontaktów będzie :

(imię i nazwisko, telefon)
$8.

Wykonawca gwarantuje, żę dostarczane paliwa spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki i Pracy z dnla 09 grudnia Ż008 r' w sprawie rv1'magań jakościowych dla

pa|iw ciekĘch (Dz. |J' zŻ0O8 ,NrŻ2I,poz' I44I zpóźn. zm.) oraz Polskiej Normytj.: PN-EN
590:2009.

$e.
1. Wykonawca udziela Zarnawiającemu gwarancji jakości na dostarczone paliwo.

2. W razie stwięrdzęnia złej jakości zalnrpionych pa1iw pĘnnych Zamawiający może żądać od

Wykonawcy wglądu w tzw. ,,orze;zeniejakości'', w którym są zawańe wyniki laboratoryjnę badan

dostarczonego paliwa pĘtnego' W przypadku reklamacji Zamawającego co do jakości

dostarczonego pai*a p1vnnego, Wykonawca jest zobowiązany skierować probkę takiego paliwa do

kontrolny ch badan laboratoryjnych.
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3. W razie powtarzających się udokumentowanych przypadków sprzedaży paliwa żej jakości,

Zamawrający może n1.powiedeieć umowę w terminie 7 dni, mają wówczas zastosowanie zapisy

$8 mniejszejumowy. 
S10.

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

I) Zabrakmozlilvości zatankowania paliłva na stacji Wykonawcy z wyjątkiem awarii systęmu

obsługi stacji - w wysokości a]% wartości brutto przedmiotu umow}''

z) z rtału ód'tąpi.oiu od umowy_ zprry_cry\ za|eżnych od Wykonawcy' lv wy-sokości 10%

wartości brutto przedmiotu umowy.
3) Zarnawiający za#zęga sobie prawo dochodzenia odszkodowaniaprzewyższającego
wysokość kar umownych.
2. W przypadku opoźnienia w zapłacie'rłrynagrodzenia,Zantalviając.v zapłaciWykonawcy odsetki

ustawowe od zaległej zapłaĘ.
3. Zarnawiającemu przysługuje prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżącego

wlnagrodzenia Wykonawcy.
4' Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó zauszkodzęnie pojazdu Zamałiającego spowodowane

'ut-rko**iem 
paliwa nie spełniającego wymogów przewidzianych w umowie, w rym za wszystkie

koszty towarzyszące naprawie pojazdu.

1. Wszęlkie zmiany postanowień niniejszej '*"rŁl|;".gają 
zgody obydwu stron w formie

pisemnej pod rygorem nięwaaności.
2.W nńęwysąlienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicńym, czego nie można było przewidziec w chwili zawarciaumo\Ą/y' Zamawiający

moze odJąlić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o Ęch okolicznościach. W
tym pr4,padku Wykonawca może złżądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytrrłu

faktycznie wykonanej dostawy.
s 12.

Umor,va niniejsza możę ulec rozwią3aniu przez Zarlavłiającego z zaehawartiem jednomiesięcznego

okresu wypowiedzenia.
s 13.

i. Wsze|kie zmiany niniejszej umowy wyrnagają formy pisemnej pod rygorem niewa:łrości.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw.ł' z dniaŻ3
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz' 93 zpóźn. zm.). ustawy z dnia 29 sĘczria
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. zZaIa r. Nr 113 poz.759 zpóźn. zrn'). Zaisftriałe

spory między Stronami niniejszej umowy będzie rozstrrygal sąd powszechny, właściwy dla

siedziby Zamawiaj ącego'
3. Umowa wchodzt w życie z dniem podpisania j ej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zanawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącmikł do umowy:
Załącn1krrr 1 do umow}'- Wykaz pojazdów samochodowych nalezących do Zamawiającego.

Załącmiknr 2 do umowy _ kopia formularza ofeń'v Wykonawcy.

Zamaw\a1ący Wykonawca


