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Załącznik Nr 4 do SIWZ
(WZÓR UMOWY)

UMOWA Nr …………
W dniu ………… 2019 r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym
Sp. z o. o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:
 Pawła Macugę – Prezesa Zarządu
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030576 Sądu Rejonowego we WrocławiuFabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS. NIP 694-10-00-426
a
…………………………………………………………………………………………………………….. wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………………………… pod numerem …………………,
numer NIP ……………………., zwanym dalej w niniejszej umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
 ………………….. – …………………
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu
nieograniczonego (postępowanie Nr 02/DOS/2019).
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup i tankowanie paliw płynnych dla
pojazdów i sprzętu eksploatowanych przez Zamawiającego w ilości do: ……………… litrów benzyny
bezołowiowej 95 oktanowej i ……………… litrów oleju napędowego ON przez okres 24 miesięcy od dnia
1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 2 pkt.2.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy na rzecz Zamawiającego paliwa ciekłego – oleju
napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb95 poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji
Zamawiającego, bezpośrednio na całodobowych stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy
czynnych przez 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji za pomocą
elektronicznej karty paliwowej zabezpieczonej kodem PIN.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie doświadczenie, urządzenia niezbędne do prawidłowego
wykonania niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami w RP zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z póź. zm.).
5. Wykaz stacji czynnych całodobowo i całotygodniowo będących w dyspozycji Wykonawcy, dołączony do
formularza ofertowego, wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część Umowy.
6. Wykonawca oświadcza że legitymuje się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem uprawnień do
wykonania przedmiotu umowy. Dokument uprawniający Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy
(koncesja) stanowi załącznik do umowy.
§2
1. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości zatankowanego paliwa
oraz ceny 1 litra obowiązującą na danej stacji benzynowej w dniu tankowania pomniejszoną o udzielony
rabat w wysokości ………..% .
Rabat wyliczany będzie od wartości brutto faktury, której ten rabat dotyczy.
2.

Łączne maksymalne wynagrodzenie za dostawę paliwa wynosi:
Wartość netto do kwoty ………………. złotych (słownie:…………………….… . złotych).
Należny podatek VAT(23%) ………………….. złotych.
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Łączna wartość brutto ……………….. złotych* (słownie: ……………………
…………………………………………………. złotych). (* rabat zostanie udzielony przy każdej fakturze
wystawionej przez Wykonawcę)
3. Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania Wykonawca zobowiązuje się
zamieszczać na fakturze lub załączniku do faktury, stanowiący integralną część faktury.
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży
produktów i usług na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktury zbiorczej obejmującej okresy
rozliczeniowe tankowania paliwa: od 1-go do 15-go i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
7. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia
mniejszej ilości paliwa niż określona w § 1 niniejszej umowy.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. Nasz NIP 69410-00-426.
§3
1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.
1.
2.
3.

Wykonawca wyda w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat) elektroniczne karty paliwowe
- niezwłocznie po zawarciu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia jej zawarcia, w ilości
wskazanej przez Zamawiającego w przekazanym w dniu zawarcia Umowy wykazie pojazdów.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na elektroniczne karty paliwowe, gdy
ulegnie zwiększeniu liczba samochodów znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego w trakcie
trwania Umowy, Wykonawca wyda w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat) kolejne karty
paliwowe w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.
W przypadku zgubienia lub kradzieży identyfikacyjnej karty paliwowej, Wykonawca dokona
natychmiastowego jej zablokowania po zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego telefonicznie, faksem
lub e-mailem. Od momentu zgłoszenia utraty karty Wykonawca nie może sprzedawać paliwa na
podstawie utraconej karty. Od momentu zgłoszenia utraty karty Zamawiający nie odpowiada za sprzedaż
paliwa osobie posiadającej utraconą kartę.
Wykonawca wyda niezwłocznie nową kartę paliwową w miejsce utraconej lub dokona wymiany
zniszczonej na nową, na koszt Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
Wykonawca wyda niezwłocznie, w ramach ceny za paliwo (bez dodatkowych opłat), duplikat karty
paliwowej źle funkcjonującej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie później niż w terminie 7
dni od daty zgłoszenia.
§4
Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy sprawować ze strony Zamawiającego będzie:
Dariusz Spychała – specjalista ds. transportu.
Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza: …………………………
…………………………
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy wynikłej wyłącznie z winy
Wykonawcy w wysokości 5% stanowiącej maksymalną kwotę wynagrodzenia określoną w § 2 pkt.2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy wynikłej wyłącznie z winy
Zamawiającego w wysokości 5% stanowiącej maksymalną kwotę wynagrodzenia określoną w § 2 pkt.2.
Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc w
przypadku, gdy jakość sprzedawanego paliwa będzie budziła zastrzeżenia Zamawiającego. Rozwiązanie
umowy w niniejszym trybie nie stanowi przyczyny żądania zapłaty kary umownej wskazanej w ust. 1.

§6
W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§7
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
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§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży
i Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz
warunkami SIWZ.
§9
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, strony są zobowiązane
dążyć do polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest polskie prawo procesowe i materialne.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony umowy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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