Załącznik Nr 5
UMOWA NR ………………. (projekt)
zawarta w dniu ………………… r. w Rudce pomiędzy Gminą Rudka, ul. Brańska 13, 17-123
Rudka reprezentowaną przez: Andrzeja Anusiewicza – Wójta, zwaną dalej
ZAMAWIAJĄCYM, a firmą:
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………………............
2. ……………………………………………………………………………............
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji
Urzędu Gminy Rudka na 2013 rok.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa paliwa do samochodów i maszyn będących
w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka w następujących ilościach:
a) benzyna bezołowiowa 95 – 13 000 litrów
b) olej napędowy – 27 000 litrów.
2. Dostawa będzie się odbywała poprzez tankowanie samochodów Zamawiającego na
stacji paliw Wykonawcy znajdującej się …………………………………...……………………
3. Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, do
pojazdów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. Ze względu na brak możliwości dokładnego określenia potrzeb Zamawiającego w
zakresie dostawy paliw, określone w pkt 1 ilości mogą ulec zmianie.
5. Wykonawca nie będzie wysuwał roszczeń w stosunku do zmian ilości paliw określonych
w pkt 1.
6. Rozliczanie należności będzie odbywało się na podstawie rzeczywistych ilości
pobranego paliwa.
§2

1. Wartość zamówienia, o którym mowa w § 1, wg cen na dzień …………………. wynosi
zgodnie z ofertą Wykonawcy ………………………….. złotych brutto (słownie
……………………………………………………………….. zł), w tym wartość netto
……………………….., należny podatek VAT …………………………………………………
2. Szacunkowa kwota określona treścią ust. 1 nie może stanowić podstawy do roszczeń
Wykonawcy o wykonanie umowy w zakresie realizacji tej kwoty.
§3
1. Za zakupione paliwo Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę wynikającą z ilości
zatankowanego paliwa i dziennej ceny sprzedaży na stacji paliw Wykonawcy
pomniejszonej o stały upust wynoszący:
a) …….. % dla benzyny bezołowiowej 95
b) …….. % dla oleju napędowego
od ceny brutto każdego zakupionego litra paliwa.
2. Upust nie ulegnie zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.
§4
1. Należności za zakupione paliwo będą regulowane przelewem, w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2. Faktura będzie wystawiona za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu
sprzedaży paliw dokonanych w tym okresie.

3. Ustala się okresy rozliczeniowe: od 1-ego do 15-ego dnia miesiąca i od 16-ego dnia
miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień
danego okresu rozliczeniowego.
4. Na każdej fakturze należy uwzględnić określony w § 3 ust. 1 upust.
5. Do każdej faktury, o której mowa w ust. 2 Wykonawca dołączy wykaz zawierający
następujące informacje:
- data i godzina zakupu
- ilość i rodzaj pobranego paliwa
- dzienna cena sprzedaży 1 litra (bez upustu)
- numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy
- czytelny podpis kierowcy
6. Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane paliwo spełnia wymagania jakościowe
określone w Polskich Normach oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn.
09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr
221, poz. 1441)..
2. Zamawiający ma prawo wglądu w orzeczenie jakości paliwa.
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy
skierowania próbki paliwa do kontrolnych badań laboratoryjnych, lub samodzielnie zlecić
wykonanie badań próbki paliwa zatankowanego na stacji Wykonawcy. W przypadku,
kiedy wynik badania będzie świadczył o niespełnianiu przez paliwo wymagań
jakościowych, Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym, a kosztami badania obciążyć Wykonawcę.
§6
1. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
2. Umowa wygasa w określonym w ust. 1 terminie także w przypadku, jeśli określona w § 1
ust. 1 ilość paliwa nie zostanie wykorzystana.
§7
1. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z powodu przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % kwoty brutto
wymienionej w § 2 ust. 1 umowy.
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczenia
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki od wartości brutto paliwa z niezapłaconej
faktury.
3. W razie wystąpienia 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 tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym terminem
wypowiedzenia.
§9
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach:
a) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
2. Warunkiem dokonania zmiany jest przedstawienie przez stronę pisemnego
uzasadnienia.
3. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy – prawo zamówień publicznych.
§ 11
Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

