Wzór

Załącznik nr 5 do SWZ
UMOWA NR

Umowa zawarta w dniu ……………………..r. pomiędzy:
Gminą Warta z siedzibą przy ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, kod pocztowy 98-290 Warta,
NIP: 827-21-39-526 REGON: 730934542, w imieniu, której występuje:
Pan Patryk Polowczyk - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Warcie,
98-290 Warta, ul. Garncarska 18, zwanego dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………...
REGON ………………………., NIP ……………………………., zwaną dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą
„Dostawa oleju napędowego i benzyny 95 Pb do napędu samochodów, ciągników
i innego sprzętu posiadanego przez ZGKiM w Warcie” w obrocie bezgotówkowym.
Realizacja dostaw odbywać się będzie poprzez sukcesywne tankowanie paliw do
pojazdów i kanistrów. Szczegółowy zakres przedmiotu objętego niniejszą umową opisany
został w SIWZ.
Przedmiot zamówienia tj. benzyna bezołowiowa Pb 95, olej napędowy muszą spełniać
wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawie z dnia
25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006r.o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz aktów
wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw a w szczególności rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie
Zamawiającego dokumentów i świadectw jakościowych paliw.
Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo objęte zamówieniem: olej napędowy 80000
litrów, benzyna bezołowiowa 95 (Pb95) 3000 litrów
Zamawiający zastrzega iż podane szacunkowe ilości paliw płynnych mogą ulec zmianie
na etapie realizacji zamówienia objętego niniejsza umową z uwagi na fakt iż dostawy
paliw realizowane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego.
Z tytułu niezrealizowania w pełni przewidywanych w Zaproszeniu ilości dostaw paliw
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem 01.01.2022.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do wyczerpania przez Zamawiającego
łącznej kwoty brutto określonej w § 5 ust 1 jednak nie później niż do 31.12.2022 roku.
§3
Warunki ogólne
1. Sukcesywny zakup paliw wymienionych w § 1 ust. 2 realizowany będzie w systemie
bezgotówkowym za pomocą dokumentów umożliwiających bezgotówkowe tankowanie
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pojazdów, maszyn i urządzeń, przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z
wykazem pojazdów, maszyn i urządzeń będącym załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca bez pobierania dodatkowej opłaty wyda i dostarczy Zamawiającemu
dokumenty umożliwiające bezgotówkowe tankowanie paliwa w sposób określony w SWZ
(np. paragon).
3. Dokumenty o których mowa w ust. 2 muszą posiadać dane pojazdu, maszyny i urządzenia
dla którego będą wydane.
4. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany w wykazie, o którym mowa w zał.
nr 1 Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany o wprowadzonej zmianie.
Zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, natomiast Wykonawca
zobowiązany będzie do dostosowania (bądź wydania nowych) dokumentów
umożliwiających dokonywanie zakupu paliw w formie bezgotówkowej (dla potrzeb
pojazdów, maszyn i urządzeń wskazanych w wykazie uwzględniającym zmiany) w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany.
5. Po każdym tankowaniu osoba uprawniona przez Zamawiającego do zakupu paliw otrzyma
potwierdzenie warunków zakupu (np. w formie paragonu).
6. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane dostawy;
2) przekazanie Wykonawcy, niezwłocznie po zawarciu umowy wykazu pojazdów
i sprzętu do tankowania bezgotówkowego. W przypadku zmian w zakresie wskazanych
w wykazie pojazdów lub sprzętów uprawnionych do tankowania bezgotówkowego
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o
wprowadzonych zmianach i przekazać Wykonawcy aktualny wykaz pojazdów i sprzętu;
3) Zamawiający zastrzega sobie brak obowiązku do złożenia zamówienia do pełnej
wartości przedmiotu niniejszej Umowy.

1.
2.

3.

4.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i jest
dystrybutorem paliw ciekłych – Nr koncesji ………………………………………….
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) dysponowanie sprzętem i osobami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy;
2) realizacja dostaw paliw stanowiących przedmiot umowy o jakości zgodnej z umową;
3) wystawianie faktur zbiorczych dwa razy w miesiącu zgodnie z opisem zawartym
w zaproszeniu do negocjacji;
4) udzielenie Zamawiającemu stałego upustu na zakupy paliw;
5) natychmiastowe zgłoszenie Zamawiającemu każdorazowej próby tankowania paliw do
pojazdów bądź urządzeń innych niż te do których przypisana jest karta.
6) W przypadku modernizacji lub wyłączenia z działalności danej stacji Wykonawca
zapewnia Zamawiającemu tankowanie na najbliżej położonej stacji Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku, czy
przy okazji wykonania niniejszej Umowy, w tym odpowiedzialność za swoich
pracowników i inne osoby uczestniczące w wykonaniu niniejszej Umowy przez
Wykonawcę.
Wszelkie koszty związane z tankowaniem ponosi Wykonawca w ramach zaoferowanej
ceny ofertowej.
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§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, wskazanego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wstępne wynagrodzenie podane w Ofercie Wykonawcy, które zostało ustalone na kwotę
brutto ……………………….. zł (słownie: ……………………………………. …./100 zł.)
w tym podatek VAT w wysokości 23 %
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostało obliczone na podstawie Oferty
Wykonawcy wg. poniższego wzoru:
W = (80000 x ON)+(3000 x Pb)
Gdzie:
W – łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
80000 – szacunkowe zapotrzebowanie (w litrach) na olej napędowy
ON – wskazana w ofercie cena jednego litra oleju napędowego
3000 – szacunkowe zapotrzebowanie (w litrach) na benzynę bezołowiową Pb95
Pb – cena jednego litra benzyny bezołowiowej Pb95

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Przy czym aktualne ceny jednostkowe na bazie, których wyliczono ww. wynagrodzenie,
ustalono następująco:
a) cena jednego litra oleju napędowego (ON z uwzględnieniem opustu):
Brutto …. zł. w tym 23 % podatek VAT
Słownie złotych: …… …/100 zł.
c) cena za 1 litr benzyny bezołowiowej (Pb 95 z uwzględnieniem upustu):
Brutto ……. zł. w tym 23 % podatek VAT
Słownie złotych: …… …../100 zł.
Ceny jednostkowe zawierają stałą przez cały okres obowiązywania Umowy upust
w wysokości …… % od ceny brutto.
Wynagrodzenie faktycznie należne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie
rzeczywiście zrealizowanych dostaw wchodzących w zakres niniejszego zamówienia
z zastosowaniem cen tankowanego paliwa w dniu sprzedaży ( ustalone zgodnie z zapisami
ust.5) z uwzględnieniem dokonanego upustu zgodnie z ofertą Wykonawcy).
Ceny za jeden litr paliwa obejmują wszystkie koszty związane z realizacją dostaw w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty
Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie
zatankowanego paliwa (odpowiednio ON lub Pb95) na stacji paliwa Wykonawcy,
pomniejszoną o zaoferowany …. % upust. Wszelkie ceny należy podawać w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku.
Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres
rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia
miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura
zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego i
przesłana do Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
i wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT w terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury.
Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zbiorczy wykaz wszystkich
dokonanych operacji tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń Zamawiającego w okresie,
za który wystawił fakturę. Wykaz powinien zawierać m.in.:
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1) datę tankowania;
2) ilość zatankowanego paliwa, cena, wartość;
3) nazwę pojazdu i nr rejestracyjny, nazwę maszyny lub urządzenia zgodnie z wykazem
pojazdów, maszyn i urządzeń przekazanym Wykonawcy;
8. Za nieterminowe płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w tym
uzasadnionego zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżenia co do jakości
paliw, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości dwukrotnej
wartości zatankowanego paliwa, którego jakość została zakwestionowana po
uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez
Zamawiającego.
2) za przekroczony czas (określony w SWZ) w dostawie paliw przeznaczonych do
tankowania pojazdów na terenie gminy w wysokości 0.05% wartości wstępnego
wynagrodzenia w kwocie brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Po upływie 2
godzin opóźnienia w dostawie paliw Zamawiający może wykonać tankowanie u
podmiotu trzeciego. Za przekroczony czas w dostawie paliw przeznaczonych do
tankowania pojazdów na terenie miasta Warta nie uznaje się w szczególności remontu
stacji paliw, awarii, przyjęcie paliwa na stację paliw
3) za każdy brak paliwa w miejscu tankowania – 200 zł. brutto za każdy przypadek przy
czym za brak możliwości tankowania nie uznaje się w szczególności remontu stacji
paliw, awarii, przyjęcia paliwa na stację paliw. W przypadku modernizacji stacji paliw
Zamawiający zobowiązuje się tankować na innej stacji paliw Wykonawcy
zlokalizowanej najbliżej.
4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.1 jako wstępne
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 2, karę umowną za
odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.1 jako wstępne wynagrodzenie kosztorysowe w
kwocie brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy na podstawie stosownych not księgowych
wystawionych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca nie posiada uprawnień do dokonywania cesji wierzytelności wynikających z
niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

1.

§7
Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić
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2.

3.

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną,
do dnia odstąpienia, część Umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych.
3) Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą Umową, zaproszeniem
do negocjacji lub wskazaniami Zamawiającego
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający:
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie,
2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań Umownych wobec
Wykonawcy.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§8
Gwarancja
 Wykonawca zgodnie z wymaganiami określonymi w§ 1 ust. 2 gwarantuje wysoką jakość
sprzedawanych paliw
 Niezależnie od kar wskazanych w § 7 Wykonawca zobowiązany będzie pokryć wszelkie
koszty związane z ewentualnymi naprawami pojazdów maszyn i urządzeń, które to
naprawy spowodowane będą złą jakością paliw dostarczonych przez Wykonawcę.
 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od
obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna
być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres:
………………….., która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać
uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji
Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o
odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga
zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub
operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia
uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany
jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości
udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia
wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez
Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie
zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej;
§9
Zmiana umowy
1. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu
Umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy pod rygorem nieważności może nastąpić za zgodą
obu stron, wyrażoną na piśmie w przypadkach określonych w art. 455 Pzp.
3. Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
1) wystąpienia zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy
i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia.
2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia
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oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
z Umowy planowanymi świadczeniami,
3) ustawowej zmiany stawki VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT
kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy może być dostosowana proporcjonalnie do
zmian podatku VAT.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

1.
2.

3.
4.

§ 10
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Integralną częścią Umowy stanowi SIWZ.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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