Wzór Umowy
Umowa zawarta w dniu ………. r. pomiędzy Gminą Turek z siedzibą w Turku,
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, NIP 668-18-57-956 zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Karola Mikołajczyka – Wójta Gminy Turek
a
…………………………………………………………………………………………,
zwaną/ym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:
…………………………………..
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe dostawy oleju
napędowego w ilości do 25.000 litrów oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do
3.000 litrów do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Turek.
2. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w ciągu obowiązywania umowy do
zbiorników pojazdów wskazanych przez Zamawiającego i kanistrów. Wykonawca
zapewni punkt odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w miejscowości
Turek.
3. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania,
pomniejszonej o upust udzielony przez Wykonawcę.
4. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu
mniejszych bądź większych ilości paliwa niż wskazane w pkt 1, co nie jest
odstąpieniem od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy.
5. Oferowane paliwo musi spełniać obowiązujące normy i przepisy dla paliw ciekłych.
6. Wykonawca zapewni możliwości tankowania siedem dni w tygodniu 24 godziny na
dobę.
7. Wykaz pojazdów i osób uprawnionych do odbioru paliw i pozostałych usług
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia atestu lub świadectwa jakości
paliw na każde życzenie Zamawiającego.
9. Jeżeli z powodu niewłaściwej jakości paliw ulegną uszkodzeniu pojazdy lub
urządzenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów
naprawy pojazdów lub urządzeń oraz do zwrotu wartości strat poniesionych z tego
tytułu przez Zamawiającego.
10. Wykonawca udziela gwarancji na jakość przedmiotu zamówienia, zgodnie z
obowiązującymi normami na poszczególne rodzaje paliw.
11. Integralną częścią składową niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określona w zapytaniu ofertowym.
§2
Wymagany termin realizacji dostaw paliwa – sukcesywnie od dnia 20 stycznia 2016 r.
do dnia 31 grudnia 2016 r. Dostawy paliwa Zamawiający będzie realizował w formie
tankowań cząstkowych w punkcie odbioru paliw Wykonawcy, tj. Turek, ul…………

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania stałego rabatu w wysokości …% od
ceny jednostkowej brutto na dystrybutorze.
2. Wartość paliwa określonego w § l pkt l umowy, ustalona na dzień składania ofert (z
uwzględnieniem upustu) wynosi:
a) olej napędowy cena netto za 1 litr: …. zł (słownie: …….) podatek VAT 23%, tj. …
zł (słownie: ……) cena brutto: …… zł (słownie: ……), wartość paliwa ogółem ……
zł brutto (słownie: …………………..),
b) benzyna bezołowiowa Pb 95 cena netto za 1 litr: …. zł (słownie: …….), podatek
VAT 23%, tj. …. zł (słownie: ….) cena brutto: …. zł (słownie: ……), wartość paliwa
ogółem …. zł brutto (słownie: ……),
c) szacowane wynagrodzenie umowne wynosi …… zł brutto (słownie: …………..).
3. Rabat (upust) będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za l litr każdego
rodzaju paliw. Wysokość rabatu będzie wartością niezmienną w czasie całego okresu
trwania umowy. Wysokość rabatu musi być wyszczególniona na fakturze VAT.
4. Odbiór towarów odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, bezgotówkowo
oraz rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą w szczególności:
a) datę tankowania,
b) rodzaj pobranego paliwa,
c) ilość zatankowanego paliwa,
d) markę i nr rejestracyjny pojazdu/ markę urządzenia,
e) potwierdzenie osoby pobierającej.
5. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na
podstawie wystawionych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy
rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca.
Zapłata należności za pobrane paliwo realizowana będzie przelewem na konto
Wykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
§4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
a) Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub przerwał ich wykonanie, a przerwa trwała dłużej niż 14 dni,
b) Jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych
obowiązków,
c) W razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji, upadłości lub wszczęcia
postępowania układowego,
d) Rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w
obowiązujących przepisach oraz postanowieniach umowy.
3. W razie zaistnienia 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.

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary
umowne:
a) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 10% szacowanego wynagrodzenia umownego, o którym mowa
w § 3 ust. 2 pkt c niniejszej umowy,
b) Za każdy dzień niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przedłożonej faktury.
§5
1. Wszystkie zmiany do ustaleń mniejszej umowy wymagają formy pisemnej,
podpisanej przez strony i mogą być dokonane w zakresie przewidzianym w ustawie.
2. Nie dopuszcza się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej urnowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy a trzy pozostałe do dyspozycji Zamawiającego.
4. Umowa została przez strony odczytana, przyjęta i podpisana.
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