Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

UMOWA Nr ........./........./2016
Zawarta dnia .......................r w Zębowicach, pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice,
posiadającym NIP 695-13-52-598, REGON 390681710, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. mgr Michała Lenkiewicza – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego
a
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
1..............................................................................................................................................................
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa paliwa, w asortymencie określonym w formularzu
cenowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy, w zakresie wynikającym z potrzeb
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić towary zgodne z normami obowiązującymi dla produktów
objętych niniejszą umową.
3. Strony postanawiają, że sprzedaż towarów następować będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb
Zamawiającego
zgłaszanych
na
stacji
paliw
Wykonawcy
znajdującej
się
w
…..............................................................................................................................................................
4. Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa na w/w stacji przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w
tygodniu ( również w dni wolne oraz święta).
5. Dopuszcza się możliwość tankowania na innych stacjach Wykonawcy z zachowaniem zapisów §3
niniejszej umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2017 r. do
dnia 31.12.2017 r.
§3
1. Oferowana wysokość rabatu, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym integralną część niniejszej
umowy, w wysokości:
- benzyna bezołowiowa 95 oktanowa - …................. zł/ litr,
- olej napędowy
- …................ zł / litr,
- butla gazowa
- ….................zł/ sztukę,
zostanie utrzymana na tym samym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Rabat odliczany będzie każdorazowo od obowiązującej na stacji paliw w momencie tankowania
ceny brutto za 1 litr paliwa oraz każdej zakupionej sztuki butli gazowej.
§4
1. Ewidencja wydawanego paliwa lub innego towaru prowadzona będzie przez Wykonawcę w
oddzielnych zestawieniach, zawierających następujące informacje:
- datę pobrania,
- nr rejestracyjny tankowanego pojazdu,
- ilość pobranego towaru,
- imię i nazwisko kierowcy odbierającego towar,
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- podpis odbierającego.
§5
1. Wartość umowy wyliczona na podstawie formularza cenowego, po uwzględnieniu rabatu wynosi:
- brutto:............................... zł ( słownie: ....................................................................złotych).
- podatek VAT: ................... zł ( słownie: ....................................................................złotych).
- netto: .................................zł ( słownie: ....................................................................złotych).
2. Zapłata za pobrany towar następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę
trzy razy w ciągu miesiąca tj.: 10, 20, i ostatniego dnia każdego miesiąca.. Do każdej faktury
Zamawiający wymaga dołączenia zestawienia cen obowiązujących na stacji paliw w każdym dniu
tankowania pojazdów oraz zestawienia, o którym mowa w §4.
3. Płatność dokonywana będzie przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, na konto
wskazane na fakturze.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, poza następującymi
zadaniami, które może wykonać za pomocą podwykonawcy................................................................:
a…..............................................................................................................................................................
2. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, Zamawiający dokona płatności za
realizację zadania Wykonawcy, po przedłożeniu oryginałów oświadczeń podpisanych przez
podwykonawców, o dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego im wynagrodzenia.
3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić
tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
1.
2.

3.
4.

§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego żądania atestu pobieranego paliwa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego pobierania prób paliw w momencie
tankowania pojazdów i przekazywania w zaplombowanym naczyniu do uprawnionej jednostki
badań jakości paliw. Naczynie zaopatrzone zostanie w plomby Zamawiającego i Wykonawcy.
Badanie paliw przeprowadzone zostanie nie częściej niż dwa razy w trakcie trwania umowy na
koszt Wykonawcy. Kolejne badania jakości paliw zostaną przeprowadzone na zlecenie i koszt
Zamawiającego.
W przypadku odmowy pobrania przez Wykonawcę próby i zlecenia badania, próbę pobierze
Zamawiający jednostronnie w obecności dwóch postronnych świadków i przekaże do badania na
koszt Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzenia cen towarów obowiązujących w
dniu kontroli.

§8
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP: .........................................
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP: 695-13-52-598 i upoważnia
Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być pod rygorem nieważności dokonywane jedynie w
formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj:
a) zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,
b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.
Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane z uwzględnieniem art. 144 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
W przypadku gdy przedmiot umowy będzie niezgodny z atestem Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umowną w wysokości równej wartości paliw zatankowanych w dniu dokonanego badania i
ujawnienia niezgodności z atestem.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w
wysokości 5% ceny zamówienia brutto określonej w §5 pkt 1 niniejszej umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w
wysokości 5% ceny zamówienia brutto określonej w §5 pkt 1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem §9
pkt 4 umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać
wynagrodzenia należnego za dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Załącznik nr 1 (oferta Wykonawcy) i załącznik nr 2 (formularz cenowy), stanowią integralną część
niniejszej umowy.
3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.......................................................
Wykonawca

......................................................
Zamawiający
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