TOM II
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ………..
Zawarta w dniu ........................... roku w Łomży
pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża reprezentowany
przez:
1.

………………………………………………………………………………………….

2.

………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm) i wybraniu oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej :
§ 1.
1. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedać:
Część I
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego - loco stacja
paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży, czynna całodobowo tj.:
1) olej napędowy ON - 12.000 litrów, w cenie jednostkowej ............................ …zł/1 litr (brutto).
2) etylina Pb95 - 2.000 litrów, w cenie jednostkowej ..........................................zł/1 litr (brutto).
Część II
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja
paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne tj.:
olej napędowy ON - 6.000 litrów, w cenie jednostkowej ............................ …zł/1 litr (brutto).
2. Wielkość udzielonego niezmiennego rabatu podanego w PLN za 1 litr paliwa, od ceny detalicznej brutto
obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu
stałego upustu w wysokości:
1) olej napędowy ON
- .............. zł/1 litr
2) etylina Pb95
- ............. zł/1 litr
na paliwa (od ceny brutto).
Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 23 października 2015 roku, poz. 1680).
Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe
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dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).
§ 2.
1. Termin realizacji zamówienia paliw: 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
2. Strony umowy ustalają, że obowiązywanie niniejszej umowy zakończy się przed wskazanym wyżej
terminem w przypadku, gdy:
a) Zamawiający dokona zakupu maksymalnej dla danej części ilości paliw, o której mowa w § 1
niniejszej umowy lub
b) wartość zakupionego paliwa dla danej części osiągnie maksymalną wartość określoną w § 4
niniejszej umowy.
3. Wykaz pojazdów upoważnionych do tankowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3.
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.).
W tych przypadkach WYKONAWCY przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania
części umowy.
§ 4.
1. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę:
........................................... słownie: ...........................................................................................................,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 .
2. Wynagrodzenie WYKONAWCY określone w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług VAT.
3. Cena jaką ZAMAWIAJĄCY zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z iloczynu ilości
faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny jednostkowej brutto 1 litra paliwa obowiązującej na danej
stacji paliw w dniu zakupu pomniejszonej o upust.
4. Zmiana ceny paliwa na dystrybutorze będzie korygowała cenę dla ZAMAWIAJĄCEGO z zachowaniem
stałego rabatu.
5. Przewidywane ilości poszczególnych rodzajów paliw mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy,
sukcesywnie do potrzeb zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY może, ale nie musi w opisanym powyżej
przypadku wydłużyć termin realizacji zamówienia (wprowadzić aneks do zawartej umowy wskazujący
wydłużony termin realizacji zamówienia). W przypadku niewydłużenia terminu realizacji umowy (tj. po
upływie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzorem umowy) z tytułu
różnicy między przewidywaną ilością nabywanego paliwa, a faktycznie zakupioną w oparciu o
uprawnienie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające
czy odszkodowawcze.
6. Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty złożonej
przez WYKONAWCĘ, z zastrzeżeniem.
Zmiana umowy jest dopuszczalna jeśli wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć
w dacie zawarcia umowy, a w szczególności:
1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
2) urzędowa zmiana stawki podatku VAT,
3) okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz
wartość zmiany nie przekroczyła 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie umowy,
7. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO, upoważnionym do kontaktów z WYKONAWCĄ oraz
odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia jest
………………………………………………………………………………………………..
8. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest
…………………………………………………………………………………………………
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§ 5.
1.WYKONAWCA może wykonać czynności będące przedmiotem niniejszej umowy przy pomocy
podwykonawców w zakresie określonym w ofercie WYKONAWCY.
2. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ osobie trzeciej w zakresie określonym
ofertą wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Lista podwykonawców stanowi załącznik nr…do niniejszej umowy.
4. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za ich działanie, jak za swoje własne.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać dostawy siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 1 poza
następującymi dostawami, które wykona za pomocą podwykonawcy:
1)…………………………………………………….
2)…………………………………………………….
6. Wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY za wykonane dostaw, które wykonał podwykonawca
ZAMAWIAJĄCEMU, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY po otrzymaniu oświadczenia od
podwykonawcy, że ten otrzymał należne mu wynagrodzenie.
7. W umowie pomiędzy WYKONAWCĄ i podwykonawcą strony zastrzegą, że potwierdzoną przez
podwykonawcę „za zgodność z oryginałem” kserokopię faktury wystawionej przez podwykonawcę dla
WYKONAWCY, WYKONAWCA dostarcza ZAMAWIAJĄCEMU jako załącznik do faktury
WYKONAWCY.
§ 6.
1. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie opłacona na podstawie faktury, wystawionej
na koniec każdego miesiąca lub w rozliczeniu tygodniowym lub okresie rozliczeniowym trwającym od
01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, przez
WYKONAWCĘ, w ciągu 21 dni od daty otrzymania jej przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Należność w kwocie, o której mowa w ust.1 będzie każdorazowo, dokonywana przelewem
z rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy WYKONAWCY
nr……………………………………………………………………………………………………………
w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Ilość pobranego paliwa powinna być wpisana do karty drogowej pojazdu i potwierdzona podpisem
i pieczątką sprzedającego oraz wpisana do asygnaty zbiorczej dziennej potwierdzonej poprzez kierowcę
pojazdu.
4. Do wystawionej faktury powinny być dołączone oryginały asygnat zbiorczych
5. Każdorazowo wystawiona faktura winna zawierać poniże dane tj.
Nabywca:
Powiat Łomżyński
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poligonowa 30
18-400 Łomża
i powinna zostać przesłana bądź dostarczona w terminie o którym mowa w ust.1 na wskazany adres tj:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża.
6. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza również możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji za pomocą
kart magnetycznych, które winny zawierać m.in.: imię i nazwisko użytkownika, numer rejestracyjny
pojazdu, okaziciela, stan licznika. Powyższe informacje winny być również uwzględnione na fakturze
VAT wystawionej dla ZAMAWIAJĄCEGO.
7. Termin wydania magnetycznej karty paliwowej wynosi do 7 dni roboczych od przedłożenia
wniosku/zamówienia na kartę przez ZAMAWIAJĄCEGO po podpisaniu umowy, lub przedłożenia
wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty lub zamówienia nowej karty.
8. W przypadku konieczności wymiany karty (na skutek zgubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych
danych itp.) opłata za kartę wymienioną wynosi ………….zł brutto za 1 szt.
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§ 7.
Miejscem poboru paliwa przez ZAMAWIAJACEGO jest ............................................................ (zgodnie z
oświadczeniem zawartym w ofercie). Zmiana miejsca poboru paliwa może być dokonana jedynie za zgodą
ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 8.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. WYKONAWCA zapłaci kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO
w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1 umowy,
2) za opóźnienie w wystawieniu i dostarczeniu faktur do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 1%
wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust 1. Umowy za każdy dzień opóźnienia i każdy
przypadek,
3) za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia paliwa nie spełniającego parametrów określonych w SIWZ
w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1 umowy.
Naliczone kary będą potrącone od wartości faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ na podstawie
odrębnej noty księgowej.
2. ZAMAWIAJACY zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż
wymienione w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, niezależnych od WYKONAWCY,
a powstałych z winy ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
umowy.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych
§ 11.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd w Łomży.
§ 12.
Integralną treść umowy stanowią załączniki:
1. SIWZ
2. Wykaz pojazdów upoważnionych do tankowania
3. Oferta wykonawcy
4. Wyliczenie zmian cen jednostkowych.
§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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