projekt umowy

UMOWA
Zawarta w dniu …………… 2016 r. pomiędzy :
Gminą Będzino z siedzibą w Będzinie, 76-037 Będzino 19 (NIP 4990535735, Regon
330920529 )
reprezentowaną przez :
Henryka Brodę – Wójta Gminy
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:
………………………..
z
siedzibą
w
……..
……………….NIP......................; REGON ....................................
reprezentowaną przez:

pod

numerem

w

........................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą,
Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w postępowaniu prowadzonym w zapytaniu
ofertowym, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści :
§ 1.
1.Sprzedawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu benzynę bezołowiową 95, 98
oraz olej napędowy do pojazdów eksploatowanych w jednostkach Zamawiającego , w
ilościach określonych w Zapytaniu ofertowym i w cenach określonych w ofercie
Sprzedawcy, według formularza cenowego stanowiących załączniki nr 1 do umowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży w/w paliw ciekłych o jakości zgodnej z
obowiązującymi normami w tym zakresie.
3. Dostawa zakupionego paliwa odbywać się będzie w zależności od potrzeb, poprzez
każdorazowe samodzielne tankowanie paliwa przez Zamawiającego na terenie
Sprzedawcy w punktach sprzedaży wg załącznika do umowy sporządzonego przez
Sprzedawcę.
4. Uprawnionymi do tankowania paliwa są osoby posiadające ważne karty paliwowe służące
do dokonywania transakcji bezgotówkowych w sieci stacji paliw Wykonawcy dla pojazdów
wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu każdego zamawianego paliwa w ilościach
mniejszych lub większych od podanej szacunkowej ilości w zależności od faktycznych
potrzeb Zamawiającego.
§ 2.
Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia ……….2016 r. do dnia 28.02.2017 r.
§ 3.
1. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy
wynosi 120% ceny brutto zaoferowanej przez Sprzedawcę , tj. ………., w tym VAT (23%)
……………stanowiące sumę iloczynów liczby ilości zakupionego paliwa oraz ich
cen jednostkowych.
2. Do określenia ceny jednostkowej przyjmuje się cenę obowiązującą w chwili tankowania na
dystrybutorze u Sprzedawcy pomniejszoną każdorazowo o (stały przez cały czas trwania
umowy) rabat w wysokości: dla benzyny bezołowiowej (Pb/95) ……%, dla benzyny
bezołowiowej (Pb/98 ) …….% ,dla oleju napędowego (ON) …….% zaproponowany przez
Sprzedawcę w ofercie.

3. Z tytułu realizacji dostaw paliwa Sprzedawca będzie otrzymywał wynagrodzenie będące
iloczynem ilości dostarczonego paliwa oraz ceny 1 litra po uwzględnieniu rabatu, o którym
mowa w ust. 2.
4. Zakupienie przez Zamawiającego paliwa w liczbie nie powodującej osiągnięcia
maksymalnej ilości zamówienia, określonej w formularzu cenowym, nie uprawnia
Sprzedawcy do żądania zamówień uzupełniających.
5. Rabat, o którym mowa w ust. 2, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu
paliwa w stosunku do ceny oferowanej w danym punkcie sprzedaży w dniu zakupu będzie
obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.
§ 4.
1. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy ustalone w § 3 ust. 1 wynagrodzenie na podstawie
wystawianych dwa razy w miesiącu faktur , przy czym ustala się następujący okres
rozliczeniowy: od 1dnia do15 dnia każdego miesiąca i następnie do ostatniego dnia
każdego miesiąca obejmujący ilość i cenę zatankowanego paliwa.
2. W fakturze lub załączniku do faktury Sprzedawca uwzględni:
1) daty tankowań,
2) miejsca tankowań,
3) rodzaju i ilości tankowanego paliwa,
4) ceny 1 litra paliwa obowiązującej w chwili tankowania,
5) wartości zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu,
6) numer rejestracyjny samochodu.
3. Zamawiający dokona płatności wyłącznie za zakupione paliwo.
4. Należność
będzie
opłacana
przelewem
na
rachunek
Sprzedawcy
nr
............................................................... w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Miejscem dostarczenia faktury jest siedziba Zamawiającego.
6. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę przekazania należności z rachunku
bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Sprzedawcy.
§ 5.
1 . W przypadku sprzedaży paliwa o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi
w tym zakresie Sprzedający zapłaci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą
udokumentowanym stratom poniesionym z tego tytułu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po jego
stronie, Zamawiający obciąży go karą pieniężną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Sprzedawcy, Zamawiający obciąży go karą pieniężną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust.1
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Sprzedawcę z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Sprzedawca obciąży go karą pieniężną w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1" .
5. Karę pieniężną należy zapłacić w terminie 14 dni od wezwania.
§ 6.
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku gdy druga
strona narusza jej istotne postanowienia.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 1 lub 2 Sprzedawcy przysługuje
wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na
podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła
następujących zdarzeń:
1.

Zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie nie podlega kwota netto.

2. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
3. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności
formy pisemnej.
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 9.
Wszelkie spory powstałe na tle umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd
w Koszalinie.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

SPRZEDAWCA:

