Załącznik nr 6 do siwz
Dostawa paliw płynnych w roku 2021 - Szczecin

Wzór umowy – Część I
zawarta w dniu ........................... pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie
………………………………………………………….……….. NIP ……………………….,
reprezentowanym przez:
................................................................................., zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
.......................................................................... z siedzibą w ........................................... przy
ul...................., NIP …………………. ,reprezentowanym przez:
................................................................., zwanym w dalszej części Wykonawcą
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowa sprzedaż paliw w niżej przewidzianych
ilościach i rodzajach :
a) benzyna bezołowiowa Pb 95 – szacunkowa ilość 24 000 litrów
b) olej napędowy ON - szacunkowa ilość 18 000 litrów
2. Ww. sprzedaż paliw dokonywana będzie w stacji paliw w Szczecinie przy
ul. ……………… należącej do Wykonawcy, w godzinach pracy ww. stacji tj.:
……………………….
5. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia i stałej aktualizacji listy samochodów i
kierowców upoważnionych do odbioru paliwa w jego imieniu. Dokonanie aktualizacji
listy nie wiąże się z żadnymi kosztami dodatkowymi.
3. Dopuszcza się możliwość zakupu przez Zamawiającego większej lub mniejszej ilości
paliw niż podane w § 1 ust.1.
4. Ilości i asortyment paliwa nie mogą być w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego
podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
5. Wykonawca gwarantuje posiadanie w ciągłej sprzedaży paliw wymienionych w §1 ust.1
6. Wykonawca gwarantuje ciągłość dostaw.
7. Wykonawca udziela gwarancji na jakość przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi
normami na poszczególne rodzaje paliw.
10. Złożony przez Wykonawcę formularz ofertowy z dnia ………….. oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia opracowana dla postępowania o udzielenie zamówienia
na dostawę paliw płynnych w roku kalendarzowym 2021 stanowią załączniki do
niniejszej umowy i będą stanowiły integralną część umowy i ich elementy będą
egzekwowane przy realizacji umowy.
§2
1. Wydawanie paliw będzie dokonywane na podstawie listy samochodów i kierowców
upoważnionych do odbioru paliwa sporządzonej przez zamawiającego lub na podstawie
karty paliwowej.
2. Paliwo do kosiarek, odśnieżarek i innych maszyn i urządzeń należących do
Zamawiającego będzie pobierane do kanistrów w oparciu o upoważnienie wystawione
przez Zamawiającego lub na podstawie karty paliwowej.
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§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997. Prawo
energetyczne oraz że koncesja ta nie została cofnięta.
2. Wykonawca oświadcza, że stacja paliw opisana w § 1 niniejszej umowy, spełnia 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 dalekosiężne służące do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tj. Dz.U z 2014r. poz.
1853 z późn. zm.)
§4
1. Sprzedaż paliw dokonywana będzie wg cennika cen detalicznych brutto stacji paliw
obowiązującego w chwili tankowania pojazdu (uwidocznionej na dystrybutorze
i w miejscu publicznie dostępnym na terenie tej stacji), z każdorazowym uwzględnieniem
przysługującego Zamawiającemu rabatu kwotowego:
a) dla oleju napędowego w wysokości ……….zł, odliczanego każdorazowo od ceny
detalicznej brutto 1 litra zakupionego paliwa, obowiązującej w chwili tankowania,
b) dla benzyny bezołowiowej w wysokości …………zł, odliczanego każdorazowo od
ceny detalicznej brutto 1 litra zakupionego paliwa, obowiązującej w chwili
tankowania,
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu świadectwo jakości paliwa na każde
żądanie Zamawiającego. Udostępnienie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego
lub na stacji paliw Wykonawcy, na której odbyła się transakcja bezgotówkowa.
3. Nieudostępnienie świadectwa, o którym mowa wyżej skutkować będzie rozwiązaniem
umowy z winy Wykonawcy.
§5
1. Rozliczenie finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwa będzie następowało
w dwóch okresach rozliczeniowych i będzie obejmowało pobieranie paliwa w dniach:
a) I okres rozliczeniowy - tankowanie od 1 dnia miesiąca do 15 dnia miesiąca
b) II okres rozliczeniowy – tankowanie od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca
włącznie
2. Zapłata za pobrane paliwo następowała będzie na podstawie wystawionych przez
Wykonawcę faktur VAT. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury w formie
elektronicznej tzw. e-faktury. Faktury wystawiane będą po zakończeniu okresu
rozliczeniowego.
3. Zapłata za pobrane paliwa dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 10 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie
papierowej, a w przypadku tzw. e-faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
4. Faktura bądź załącznik do niej musi zawierać zbiorczy raport z dokonanych transakcji
wraz z informacjami o: numerze rejestracyjnym tankowanego pojazdu, nazwisku
tankującego, dacie tankowania, ilości pobranego paliwa, rodzaju pobranego paliwa, cenie
jednostkowej obowiązującej w chwili tankowania, udzielonym rabacie kwotowym oraz
łącznej kwocie netto i brutto za wydane paliwo. W przypadku kart paliwowych można
odstąpić od wymogu zamieszczenia nazwiska tankującego w zamian za uwidocznienie nr
karty paliwowej.
§6
Każdej ze stron będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
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1. Stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie
umowy.
2. Zamknięcia stacji paliw o której mowa w § 1 pkt. 1 na czas dłuższy niż 5 dni.
3. Trzykrotnego zamknięcia stacji o której mowa w § 1 pkt. 1 w trakcie trwania umowy.
4. Nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego po otrzymaniu dwóch
kolejnych faktur.
5. Rażące niewywiązywanie się Wykonawcy z umowy.
6. Odstąpienie od umowy następować będzie w formie pisemnej i skutkować będzie
z chwilą dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu.
§7
Umowa obowiązuje od dnia 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
§8
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, na niżej opisanych zasadach.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną za powstałą z winy Zamawiającego zwłokę
w zapłacie za przedmiot umowy w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień
zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych)
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia brutto za ostatni okres rozliczeniowy, w którym stwierdzono
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§9
1. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego przy jednoczesnym przestrzeganiu postanowień Ustawy z dnia 29.01.2004.
Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron
§ 12
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia …………… złożona w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych w roku kalendarzowym 2021
2. SIWZ opracowana dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę paliw płynnych
w roku kalendarzowym 2021.
ZAMAWIAJĄCY
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