Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZP. 271.2.16.2019
WZÓR

UMOWY

UMOWA NR – ZP. 272.2.16.2019
zawarta w Gostyninie w dniu ......... ................................... 2019 r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina
z siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożeny Sokołowskiej
a
................................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania, przeprowadzonego w
trybie zapytania ofertowego, polegającego na dostawie paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń
pozostających w dyspozycji Zamawiającego w 2020 roku.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie stałych dostaw:
1) oleju napędowego (ON), spełniającego warunki normy PN EN 590, w ilości 6.680 litrów,
2) benzyny bezołowiowej (Pb 95), spełniającej warunki normy PN EN 228, w ilości 4.090 litrów.
3. Podane w ust. 2 pkt 1 i 2 ilości mają jedynie charakter szacunkowy, ilość i asortyment paliw może
różnic się od podanego w powyższym zestawieniu, a Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego
zapłaty za niezrealizowane dostawy.
4. Tankowanie paliw płynnych odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, na
stacji paliw Wykonawcy tj.: ……………….…………………………………… , która znajduje się w
odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną.
5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał konieczne informacje potrzebne do właściwej realizacji
przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu olej napędowy i benzynę bezołowiową
odpowiadające swoją klasyfikacją, składem i jakością wymaganiom przewidzianym w
obowiązujących przepisach prawnych, standardach jakościowych oraz normach. Wykonawca ponosi
całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość, przydatność oraz spełnianie wymagań
określonych odpowiednimi przepisami, przez realizowane dostawy będących przedmiotem niniejszej
umowy. Każdorazowe naruszenie niniejszych postanowień skutkować będzie odpowiedzialnością
odszkodowawczą Wykonawcy wobec Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie w trakcie
realizacji dostaw oraz w okresie gwarancji i rękojmi, uszkodzenia mienia lub spowodowanie
zagrożenia osób w wyniku realizowanych dostaw.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do wykonywania działalności będącej
przedmiotem niniejszej umowy w szczególności:
1) Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.); w przypadku utraty ważności ww. koncesji, w
trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedstawienia
uaktualnienia koncesji lub przedstawienia nowej koncesji,
2) Wykonawca oświadcza, ze stacja paliw – określona w § 1 ust. 4 niniejszej umowy – spełnia
wymagania przewidziane przepisami prawa dla stacji paliw, w tym przepisy rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 ze
zm.).
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9. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
dostarczonych paliw, o których mowa w ust. 2, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań
jakościowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
10. Zamawiający zobowiązuje się dostosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów, regulaminu
pracy obsługi pojazdów w zakresie zaopatrywania pojazdów samochodowych w paliwa, a w
szczególności do przestrzegania przepisów porządkowych, ppoż. i bhp.
§2
Termin wykonania zamówienia. Wskazanie osób do kontaktów

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2020 roku, do wyczerpania
maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację dostaw
wynikających z § 3 ust. 2 umowy, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 roku.
2. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy upoważniony jest:
– ze strony Zamawiającego – Pani Ewa Kicka (24 236 07 46),
– ze strony Wykonawcy – ………………………. (tel.: ………………….).
§3
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za dostarczany przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający będzie płacił aktualną na dzień zakupu
cenę paliw obowiązującej na stacji prowadzonej przez Wykonawcę, obniżoną o stały podany w
ofercie upust tj.
– dla oleju napędowego o kwotę – …………… zł brutto,
– dla benzyny bezołowiowej o kwotę – …………… zł brutto.
2. Zamawiający ustala maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na realizację dostaw
wynikających z niniejszej umowy na kwotę ……………..………….. zł brutto (słownie:
………………………………………………………………….) złotych.
3. Wykonawca gwarantuje, że ewentualne zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy nie będą
większe niż przeciętne zmiany cen na rynku i wynikać będą wyłącznie ze zmiany cen producenta
oraz zmian podatkowych, przy czym nie podlega zmianie wysokość upustu udzielonego
Zamawiającemu.
4. Cena jednostkowa brutto nie może być wyższa od ceny obowiązującej na stacji prowadzonej przez
Wykonawcę w dniu tankowania, następnie pomniejszona o upust cenowy na jednym litrze.
5. Rozliczenia finansowe za dostarczone paliwa będą się odbywać fakturami częściowymi w
miesięcznych okresach, zgodnie z miesiącem kalendarzowym, wystawionych każdorazowo po
ukończeniu okresu rozliczeniowego.
6. Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego obejmującą wszystkie dokonane w danym
miesiącu tankowania, które wcześniej zostały udokumentowane Wydaniem Zewnętrznym (WZ)
każdorazowo potwierdzonym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do pobierania
paliwa. Jeden egzemplarz WZ otrzymuje osoba dokonująca tankowania, drugi egzemplarz dołączony
zostaje do faktury. Dowód WZ powinien uwzględniać zmiany cen oraz upusty udzielone zgodnie z §
3 ust. 1.
7. Zapłata za przedmiot umowy dokonywana będzie przelewem, w okresach miesięcznych w terminie
14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto wskazane przez
Wykonawcę.
8. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP .………………….. ..
10. Zamawiający oświadcza, ze jest podatnikiem VAT i posiada NIP 971-06-64-961.
§4
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy. Kary umowne

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową przez
Wykonawcę, realizowania przedmiotu zamówienia niezgodnie z umową lub nie przystąpienia przez
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3.

4.

5.
6.
7.

Wykonawcę bez podania uzasadnionych przyczyn do realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy w części niezrealizowanej przez Wykonawcę bez wyznaczenia
dodatkowego terminu. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia Wykonawcy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w szczególności:
1) stwierdzenia wad jakościowych w dostarczanych produktach będących przedmiotem niniejszej
umowy;
2) stwierdzenia rażąco wyższych cen w porównaniu do stacji konkurencyjnych w obrębie
funkcjonowania stacji tj. powyżej 5 % ceny – utrzymujących się przez co najmniej 3 dni;
3) trzykrotnego zamknięcia stacji o której mowa w § 1 ust. 4, w trakcie trwania umowy;
4) rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
5) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem - w
zakresie koncesji – § 1 ust. 8 pkt 1;
6) zaangażowania Wykonawcy w praktyki korupcyjne potwierdzone aktem oskarżenia;
7) stwierdzenia, że Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego wstrzymuje lub odmawia
realizacji dostaw uniemożliwiając Zamawiającemu realizacje przedmiotu umowy;
8) zamknięcia stacji paliw, o której mowa w § 1 ust. 4, na czas dłuższy niż 3 dni.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – w wysokości 40% wynagrodzenia brutto za niewykonaną część umowy,
liczonej w stosunku do limitu, o którym mowa w § 3 ust.2 umowy. Zamawiający zaś zapłaci
Wykonawcy kwotę wynagrodzenia proporcjonalną do należycie wykonanej części umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie stwierdzenia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

§5
Płatności split payment

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności
w terminie ustalonym w § 3 ust. 7 umowy.
2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych,
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników
VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w
systemie podzielonej płatności.
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.
§6
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4
pkt 8 tej ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.
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3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w przypadku zmiany przepisów
prawa w tym ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, zmiany posiadanych
pojazdów i urządzeń Zamawiającego oraz osób upoważnionych do realizacji dostaw, o których
mowa w załączniku nr 1 i 2 do umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
5. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§7
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

Integralną część składową umowy stanowi:
1) oferta Wykonawcy,
2) wykaz wszystkich posiadanych pojazdów i urządzeń, dla których będą realizowane dostawy
stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz wykaz osób upoważnionych do realizowania dostaw,
stanowiące załącznik 1 i 2 do umowy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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