Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr

...../2018

zawarta w dniu .... 2018 r. w Baboszewie , pomiędzy: Gminą Baboszewo z siedzibą
w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A,NIP 567-179-04-40; REGON 13037854,
reprezentowaną przez* - ........................................................
*odpowiednio:
- Wójta Gminy Baboszewo
- Kierownika Zakładu w Baboszewie.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ...............................................................................................
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a ......................................................................................................................................,
NIP............................... , REGON ..................., wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
(Ewidencji działalności gospodarczej) Nr ....................... dnia ...........................................
reprezentowaną przez ..................................... – .......................................................
- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z procedurą przetargu
nieograniczonego OAiZP.271.1.12.2018 została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa (sukcesywny zakup na stacji paliwowej Wykonawcy)
paliw płynnych do zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy
Baboszewo:
2
Część I zamówienia:*
3
3
....... dm oleju napędowego i ..... dm benzyny bezołowiowej 95
2

Część II zamówienia:*
3
......... dm gazu płynnego LPG (autogazu)
2. Obowiązek tankowania do zbiorników nie dotyczy paliw
3
prądotwórczych i innych urządzeń* .

zakupionych

do

agregatów

§2

Warunki realizacji umowy
1.Zakup oleju napędowego realizowany będzie
przez Zamawiającego
na stacji paliwowej
Wykonawcy w …………………………….. zlokalizowanej w odległości: .... km od siedziby
( Adres stacji paliwowej)

2(część 1 zamówienia)

2 (część 2 zamówienia)

Zamawiającego*
/ .... km od siedziby Zamawiającego*
oo
oo
przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w godzinach 7 do 17 .

,

2.Umowa będzie realizowana w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§3
Wynagrodzenie
1.Na

dzień

zawarcia

umowy

Strony

ustalają,

że

maksymalna

wysokość

wynagrodzenia

uwzględniająca zakres zamówienia określony w § 1 ust.1 nie przekroczy kwoty ............ zł brutto
(z podatkiem VAT),
w tym:
2

- CZĘŚĆ I* - ........................ zł brutto (z podatkiem VAT),
2

- CZĘŚĆ II* - ........................ zł brutto ( z podatkiem VAT).

2.Maksymalną wysokość wynagrodzenia określonego w ust.1 obliczono według wzoru:
2
a)CZĘŚĆ I*
3
3
......... dm x ........ zł/1dm oleju napędowego (cena z podatkiem VAT i marżą handlową)
3
3
+ (plus) ......... dm x ........... zł/1dm benzyny bezołowiowej 95 (cena z podatkiem VAT i marżą
handlową)
W okresie realizacji przedmiotu umowy podstawą do obliczeń ceny jednostkowej oleju napędowego/
benzyny bezołowiowej 95 będzie hurtowa cena sprzedaży tych paliw na dzień dokonania zakupu,
publikowana na stronie internetowej koncernu naftowego PKN ORLEN lub Grupa LOTOS.
2

b) CZĘŚĆ II*
3
3
...........dm x ..... zł /1 dm LPG (cena z podatkiem VAT po upuście wg. oferty Wykonawcy)
W okresie realizacji przedmiotu umowy podstawą do obliczeń ceny jednostkowej autogazu LPG
będzie cena na dystrybutorze Wykonawcy obowiązującą w dniu tankowania pojazdu.
3

3. Cena brutto 1 dm paliwa zawiera wszystkie koszty w tym w szczególności: podatek VAT, podatek
akcyzowy oraz:
2
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA* - marżę handlową w wysokości ... % naliczanej do cen hurtowych oleju
napędowego/benzyny bezołowiowej 95 w koncercie naftowym wskazanym w ofercie.
2
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA * – (minus) upust w wysokości .....% od ceny na dystrybutorze.
1
1
4.Wykonawca oświadcza, iż określona w ust.3
marża* / zaoferowany upust*
pozostanie
niezmienna*/niezmienny* w całym okresie obowiązywania umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie realizację zamówienia poprzez zakup paliw do wartości określonej
w ust. 1 z możliwością jej zmiany na podstawie § 7 ust. 6 pkt 1-2 i ust.7 umowy.
6. Paliwo będzie fakturowane według ilości wskazanej na dystrybutorze w temperaturze rzeczywistej.

§4
Warunki płatności
1.Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym.
2.Podstawą do zapłaty należności będą wystawiane faktury wraz z załączonym miesięcznym
zestawieniem zakupionego paliwa na poszczególne pojazdy potwierdzonym podpisem sprzedającego
i tankującego kierowcy.
Miesięczne zestawienie winno być sporządzane wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zakupione paliwa płynne przelewem na rachunek
bankowy............................................ - w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
wraz z miesięcznym zestawieniem paliwa .
4. Faktury należy wystawiać w terminie do 15-go dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, a
za miesiąc grudzień 2019 r. do 05 stycznia 2020 r., w następujący sposób:
2
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: *
1)Faktury dla: Nabywca – Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
NIP 567-179-04-40
4
Odbiorca* - Urząd Gminy Baboszewo
- za sprzedaż oleju napędowego do następujących pojazdów i maszyn:
a) samochód osobowy Peugeot Partner Nr rej. WPN EN38
b) samochód dostawczy Fiat Ducato Maxi Nr rej. WPN 1N75
c) samochód ciężarowy MAN Nr rej. WPN FW36
d) BUS Fiat Ducato Nr rej. WPN8E11
e) autobus szkolny „AUTOSAN” Nr rej. WPN1E88
f)MAN TGM 18.280 nr rej. WPN 1N80
g)Citroen Jumper 1.9 TD, Nr rej WPN 10PY
h)Star 244 Nr rej. WPF 7402
i)Star 244 Nr rej. CAK 3146
j)Star 200 Nr rej. CAK 2663
k)MAN TGM 18.290, Nr rej WPN 38H6
l)Star 244 Nr rej. WPF 7380
ł)Mercedes -Benz Sprinter 519CDI Nr rej. WPNNE57

2)Faktury dla: Nabywca – Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A, NIP 567179-04-40
4
Odbiorca* - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A
- za sprzedaż oleju napędowego do następujących pojazdów i maszyn:
a)samochód dostawczy FIAT DUCATO WPN 20E4
b)autobus „AUTOSAN” Nr rej. WPN 40RS
c)koparko-ładowarka CAT 432D
d)koparko-ładowarka CAT 444F
e)ciągnik rolniczy New Holland Nr rej. WPN 59AT
f) ciągnik rolniczy New Holland Nr rej. WPN 5V98
g)agregat prądotwórczy
- za sprzedaż benzyny bezołowiowej do:
a)Fiat Doblo Cargo Maxi Nr rej. WPNKJ96
b) agregat prądotwórczy, kosa spalinowa, kosiarki i inne.
2

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA*
Faktury dla: Nabywca – Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
NIP 567-179-04-40
4
Odbiorca* - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie,
ul. Warszawska 9 A.
- za sprzedaż gazu LPG do pojazdu:
a)Fiat Doblo Cargo Maxi Nr rej. WPNKJ96
5. Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia.
6.Zamawiający
upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
7.O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
8.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności
z tytułu wynagrodzenia na osoby trzecie.

§5
Wymagania jakościowe
1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami
i normami:
1) spełniających wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz normami:
Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania jakościowe określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych oraz normami:
2
CZŚĆ I*
PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego,
PN-EN 228:2013-04 – dla benzyny bezołowiowej 95.

CZĘŚĆ II*2
PN-EN 589:2004(U) dla gazu LPG stosowanemu jako paliwo do silników samochodowych,
2.Zamawiający ma prawo żądać zaświadczenie (świadectwo lub certyfikat) podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych paliw ciekłych.
3.W przypadku sprzedania Zamawiającemu paliw nie spełniających parametrów i wymagań zawartych
w obowiązujących normach, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej, o której mowa
w § 6 umowy.
4.Podstawą do roszczeń Zamawiającego o których mowa w ust.3 są wyniki badania paliw ciekłych
w certyfikowanym laboratorium potwierdzające, że próbka sprzedanego paliwa nie odpowiada
wymaganiom jakościowym. Badania są przeprowadzane na wniosek Zamawiającego a ich koszt
ponosi:

- Wykonawca, w przypadku gdy badanie laboratoryjne wykaże, że jakość paliwa jest niezgodna
z obowiązującymi normami.
- Zamawiający, w przypadku stwierdzenia, że badana próbka spełnia wymagania jakościowe.

§6
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne Zamawiającemu:
1) CZĘŚĆ I -za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust 2a.
2)CZĘŚĆ II za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust.2b.
3) Za nienależyte wykonywanie umowy, w szczególności w przypadku sprzedaży paliwa nie
spełniającego wymagań jakościowych w wysokości 1 000, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2.W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3.Zamawiającemu zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Pozostałą po potraceniu kwotę kary umownej należnej Zamawiającemu, bądź karę umowną w pełnej
wysokości, w przypadku gdy dokonanie potrącenia nie jest możliwe, Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§7
Zmiana postanowień umowy
1.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem
ust.2 -10.
2.Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwości dokonania
zmiany Umowy w zakresie:
1) zmiany wartości umowy określonej w §3 ust.1
2) zmiany zakresu umowy określonego w § 1 ust.1
3. Zmiana wartości umowy może nastąpić w przypadku:
1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
2) zmiany hurtowej ceny paliw określonych przez producenta.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt 1 ceny jednostkowe netto paliw
płynnych zostają powiększone lub pomniejszone o kwotę podatku VAT wynikającą z obowiązujących
przepisów, od dnia ich wejścia w życie.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 pkt 2, których Zamawiający, działając z
należytą starannością nie mógł przewidzieć tj. znaczny wzrost lub spadek cen paliw płynnych,
zmiana wartości umowy, określonej w § 3 ust.1 nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia
określonego pierwotnie w umowie. /Podstawa prawna: art. 144 ust.1 pkt 3 uPzp/
6. Zmianę zakresu rzeczowego umowy dopuszcza się w okolicznościach związanych z:
1) z rezygnacją przez Zamawiającego z zakupu ilości paliw płynnych określonej w §1 ust.1
w przypadku zmniejszonego zużycia wynikającego z potrzeb Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sprzedażą lub awarią pojazdów, maszyn i urządzeń Zamawiającego w okresie
realizacji umowy. Rozliczenie zmniejszonej ilości paliw płynnych będzie się odbywać odpowiednio
według stałego upustu/marży określonej w §3 ust.3 Umowy.
2) ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości paliw płynnych określonej w §1 ust.1 w przypadku
zwiększonego zużycia wynikającego z potrzeb Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
zakupem nowych pojazdów, maszyn i urządzeń, zwiększonym zużyciem na potrzeby odśnieżania
dróg itp. Rozliczenie zwiększonej ilości paliw płynnych będzie się odbywać odpowiednio według
stałego upustu/marży określonej w §3 ust.3 Umowy.

7.Łączna wartość zmian wynikających ze zmiany zakresu rzeczowego umowy nie może przekraczać
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
2)został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
3)Wykonawca nie zapewnia sprzedaży paliw płynnych w sposób zgodny z warunkami niniejszej
Umowy, w szczególności:
a) nie rozpoczął z dniem 01 stycznia 2019 r. realizacji przedmiotu umowy lub przerwa w realizacji
umowy z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 1 tydzień,
b)
jakość
sprzedawanego paliwa jest niezgodna z wymogami jakościowymi określonymi
odpowiednimi przepisami prawa,
4)przed zakończeniem realizacji Umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje lub zezwolenia,
5)Wykonawca powierza wykonanie całości lub części Umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
2.Odstąpienie od Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3.Osdtapienie od Umowy może nastąpić bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania
postanowień Umowy, przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania
naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie.
Podstawą do odstąpienia od umowy przypadku zlej jakości paliwa jest wynik badania
laboratoryjnego potwierdzający, że jakość sprzedawanych paliw płynnych nie odpowiadają
wymaganiom określonym w §5 umowy.
4. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
zobowiązań z niej wynikających.

§9
Siła wyższa
1.Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy nie
może być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną
niewykonania jest siła wyższa.
2.Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy,
na które strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności:
klęski żywiołowe, wojny i inne zdarzenia uniemożliwiające wykonanie Umowy.

§ 10
Spory i reklamacje
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane przede wszystkim do
polubownego załatwienia sprawy.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy
miejscowo według siedziby Zamawiającego.

§ 11
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.

2.Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli
oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne i
złożone tej Stronie.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia
wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi.
4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.
5.Integralną część umowy stanowią załączniki:
1)Formularz miesięcznego zestawienia sprzedaży – załącznik Nr 1 do umowy,
2)Oferta Wykonawcy – załącznik Nr 2 do umowy,
3) SIWZ.

WYKONAWCA:
*1 zapis będzie dostosowany do treści oferty,
*2zapis będzie dostosowany do części I i/lub części II zamówienia,
*3 zapis nie dotyczy umowy na część II zamówienia
*4
zapis będzie dostosowany do jednostki organizacyjnej, której dotyczy dostawa paliwa.

ZAMAWIAJĄCY

