Wzór umowy

Sygnatura akt: SGiT.271.1.2011
Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa nr SGiT-1/2011
zawarta w dniu .................................... w Stawiskach pomiędzy:
Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski reprezentowaną przez
Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza, zwaną dalej Zamawiającym,
a
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści :
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113
poz.759 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.
§2
1. Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Stawiski na lata 2011
i 2012 w szacunkowych ilościach:
– etyliny bezołowiowej Pb 95 – 20.000 litrów;
– oleju napędowego – 76.000 litrów.
2. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy spełniać będą wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
4. Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw
Wykonawcy: ……………………………………………………………… (nazwa i adres).
5. Odbiór towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na kartę paliwową/ listę
zbiorczą zawierającą w szczególności:
– datę tankowania,
– rodzaj pobranego paliwa,
– ilość zatankowanego paliwa,
– markę i nr rejestracyjny pojazdu/ markę urządzenia,
– nazwisko i potwierdzenie osoby pobierającej.
§3
Zamówienie realizowane będzie od daty zawarcia umowy – tj. od dnia ……………………………..
do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§4
1. Zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, Strony ustalają …….…% upustu, o który
każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej
w punkcie sprzedaży w dniu zakupu.
2. Upust, o którym mowa w ust. 1 będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.
3. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.
§5
1. Z tytułu realizacji dostaw paliwa Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie będące iloczynem
ilości dostarczonego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa po uwzględnieniu upustu,
o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Wysokość przedmiotu umowy wg ceny zaoferowanej przez Wykonawcę wynosi brutto
…......................zł
(słownie:
……………………………………………………………………..),
w tym podatek VAT …….…..%……………zł (słownie:…………………………………..).
3. Zamawiający zastrzega sobie, że ilości te mogą ulec zmniejszeniu, bez roszczeń finansowych
ze strony Wykonawcy.
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§6
Należność z tytułu niniejszej umowy będzie wypłacana Wykonawcy na podstawie wystawianych dwa
razy w miesiącu faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe:
od 1. do 15. dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia miesiąca.
Do faktury o której mowa w ust. 1, jeśli nie jest fakturą zbiorczą, dołącza się listę zbiorczą
o której mowa w §2 ust. 5 lub zestawienie transakcji zakupu paliwa w danym okresie rozliczeniowym.
Należność będzie opłacana na rachunek Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze VAT
w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15,
18-520 Stawiski, NIP 721-10-03-298.
Za moment powstania zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przyjmuje się moment
odbioru towarów przez Zamawiającego i potwierdzenie tego faktu przez osobę pobierającą.
Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują datę przekazania należności na rachunek bankowy
Wykonawcy.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości sprzedaży przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku czasowego wyłączenia stacji paliw Wykonawcy ze sprzedaży, Zamawiający dopuszcza
sytuację dokonywania transakcji na innej stacji. W takim wypadku Wykonawca wskazuje stację
tymczasowego zakupu paliw. Wykonawca zapewni zwrot kosztów dojazdu do stacji paliw znajdującej
się w odległości powyżej 10 km od siedziby Zamawiającego, bądź udzieli podwyższonego upustu na
czas wykonywania zamówienia na innej stacji równoważącego zwrot kosztów dojazdu do tej stacji.
Zwrot kosztów dojazdu należy liczyć od każdego kilometra powyżej 10 km od siedziby
Zamawiającego.
§8
1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zapłaci karę umowną:
a) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia;
b) 10 000,00 zł za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy.
2) Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia z tytułu
realizacji przedmiotu umowy.
§9
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający :

Wykonawca :
________________________

Oświadczam, iż akceptuję warunki umowy
załączonej do SIWZ i nie wnoszę do niego
uwag.

_________________________
......................................., dn. ............................
…..........................................................................
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka
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