Załącznik nr 4
Nr sprawy: ZWiK.271.8.2016
UMOWA Nr .........................
(WZÓR)
zawarta w ........................................w dniu .................................... r. pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ul. Boryszewska 2
reprezentowanym przez ...................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą:..........................................................................., z siedzibą.................................................................,
NIP .............................................. REGON ..........................................., działającą na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
pod numerem .......................................................................
reprezentowaną przez:
............................................. - ..............................................
zwanym dalej Wykonawcą.
po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 1020) została
zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Wiązownie w planowanych ilościach:

Olej napędowy – 46.200 litrów,

Benzyna bezołowiowa Pb 95 – 2.300 litrów.
2. Tankowanie paliwa będzie odbywać się na stacjach paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb
Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa w odległości do 10 km od siedziby
Zamawiającego, od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 18.00.
4. Przewidziana umową do zakupu ilość oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 może ulec
zwiększeniu w zależności od kształtowania się bieżących potrzeb Zamawiającego w granicach 20 %
podanej ilości (np. zmiany ilości pojazdów objętych tankowaniem, zwiększenia ilości planowanych
do przejechania kilometrów). Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości
przekraczającej planowaną ilość odbywać się będzie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych jako zamówienie uzupełniające na warunkach określonych w niniejszej
umowie. W przypadku nie zakupienia przez Zamawiającego zaplanowanych ilości oleju i benzyny
bezołowiowej Pb95 Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczenia.
§ 2.
1. Za zakupione paliwo Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę wynikającą z ilości
zatankowanego paliwa i dziennej ceny sprzedaży pomniejszoną o stały rabat wynoszący:
a) ...................... % od każdego zakupionego 1 litra benzyny bezołowiowej Pb95
b) ...................... % od każdego zakupionego 1 litra oleju napędowego
zgodnie z ofertą z dnia ...................................
2. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w chwili powstania
obowiązku podatkowego.
3. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi:
................................................. .............. zł brutto (słownie:. .............................................. zł brutto).
4. Zamawiający będzie regulował należności na rzecz Wykonawcy w formie przelewu na konto
Wykonawcy podane na fakturze VAT.
5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT na zakupiony olej napędowy i benzynę bezołowiową Pb 95 po
każdorazowym tankowaniu.

7. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24
czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26
października 2015 r. sygn. I FPS 4/15 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29
września 2015 r. w sprawie C-276/14.
W związku z powyższym Nabywcą będzie:
Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
NIP: 532-00-00-234
Natomiast Odbiorcą faktury VAT będzie:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
ul. Boryszewska 2
05-462 Wiązowna
8. Termin zapłaty faktury VAT - 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
9. Faktura VAT musi podsiadać następujące informacje:

nazwę pojazdu lub sprzętu,

imię i nazwisko oraz podpis pobierającego paliwo.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony
Zamawiającego do pobierania paliwa, których wykaz zostanie dostarczony na stację paliw po
podpisaniu umowy.
§ 3.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
§ 4.
1. Wykonawca gwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące
odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi
normami.
2. W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w
uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami,
kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa.
3. Próbka paliwa przeznaczona do badania zostanie pobrana w obecności pracownika ze strony
Wykonawcy i Zamawiającego, próbka zostanie zaplombowana przez obie strony i przekazana do
badania laboratoryjnego.
4. W przypadku stwierdzenia okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
pokryje koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i
sprzętu zasilanych tym paliwem.
5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty
związane z oczyszczaniem układu napędowego samochodów i sprzętu oraz zobowiązuje się dokonać
wymiany wadliwego paliwa na właściwe, bez dodatkowego wynagrodzenia.
1.

2.

3.

4.

§ 5.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy do dnia rozwiązania umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia jeżeli Wykonawca realizuje zamówienia
ze zwłoką, zaniechał lub dostarcza olej napędowy lub benzynę bezołowiową Pb 95 o parametrach
nie spełniających wymagań określonych w § 4.
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe
roszczenia do Zamawiającego.
Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 6.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada karę w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
§ 7.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
firmy.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny.
5. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą
Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą.
Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub
listem.
6. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby
lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer
telefaksu, Strony uznają za doręczone.
7. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§ 8.
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

