
Załącznik Nr 5 do SIWZ

                                                   UMOWA  Nr ..............................

zawarta w dniu  ...................................... roku  w Błaszkach pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Pl. Niepodległości 13 B,  98-235
Błaszki, NIP: 827 000 87 77   reprezentowanym  przez:

1. Dyrektora – mgr Stanisława Woźnego
2.  Główną Księgową – mgr Halinę Doruch  

 zwanym dalej „Zamawiającym ”

a  ............................................................................................................................................................
NIP..................................., REGON.......................................................................................................
zwanym/ą dalej „Dostawcą” następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna  dostawa  paliw samochodowych w systemie
sprzedaży bezgotówkowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach.
2. Strony  ustalają  następującą  szacunkową  ilość  paliwa,  jaka  będzie  zakupiona  w  okresie
obowiązywania niniejszej umowy:

– olej napędowy                       -  80 000 litrów
– benzyna bezołowiowa Pb 95  –  2 000 litrów

3. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 01.01.2015 r. do  31.12.2016 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia.
W  przypadku  niewykorzystania  ilości  paliw  wskazanych  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu,
Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji
finansowych i odszkodowań na rzecz Dostawcy.

§ 2
Zobowiązania Dostawcy

Dostawca zobowiązuje się do:
- wydawania paliwa do samochodów i kanistrów Zamawiającego zgodnie z wykazem stanowiącym
   załącznik do niniejszej umowy.
-   potwierdzenia  dokonania  transakcji  –  dokument  zawierający  informację  o  dacie,  numerze
rejestracyjnym pojazdu oraz pokwitowaniu odbioru paliwa przez osobę pobierającą.

§ 3
Jakość przedmiotu umowy

1. Dostawca gwarantuje wysoką jakość produktów dostarczanych na podstawie niniejszej umowy,
zgodnie z normami PN-E 590 i PN-EN 228.
2. W przypadku wątpliwości do jakości paliw, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań
paliw  w  uprawnionym  laboratorium.  W  razie  stwierdzenia  niezgodności  z  obowiązującymi
normami Dostawca zobowiązuje  się do zwrotu Zamawiającemu poniesionych kosztów badania
laboratoryjnego.
3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawcę o stwierdzeniu złej jakości paliwa.
4.  W przypadku  stwierdzenia  okoliczności  opisanych  w  ust.2  niniejszego  paragrafu  Dostawca
pokryje  wszelkie  koszty  związanie  z  usunięciem  ewentualnych  awarii  pojazdów  zasilanych
dostarczonymi paliwami i powstałymi na skutek użycia wadliwego paliwa.



5.  W przypadku  3-krotnego  stwierdzenia  złej  jakości  paliw w oparciu  o  badanie  laboratoryjne
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy.

§ 4.
Wynagrodzenie i rozliczenia za przedmiot umowy

1. Maksymalna wartość przedmiotu niniejszej umowy nie przekroczy kwoty:

kwota netto                  ......................  zł

kwota podatku VAT     ......................  zł
      
            kwota brutto               .......................  zł

Cena netto ustalona są na okres ważności umowy nie będzie podlegała zmianom, z tym 
zastrzeżeniem, że dopuszcza się możliwość zmiany ceny brutto z powodu zmian stawki podatku 
VAT.
2. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie
zatankowanego paliwa oraz ceny detalicznej paliwa obowiązującej na stacji w dniu tankowania
pomniejszonej o stały zaoferowany upust. Dostawca zobowiązuje się do zachowania stałego upustu
od ceny 1 litra paliwa obowiązującej na danej stacji w dniu tankowania w całym okresie
obowiązywania umowy.
3. Rozliczenie za zakupione paliwa będzie dokonywane przez strony co 2 tygodnie na podstawie
prawidłowo wystawionych faktur VAT. Termin płatności ustala się na 14 dni licząc od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Płatności dokonywane będą  na
rachunek bankowy Dostawcy:................................................................................................................
4.  Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił  swojemu bankowi
przelać na konto Dostawcy kwotę należności ( data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia
przelewu). 

§ 5. 
Kary umowne

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  i wysokościach:
     a) za brak możliwości  zatankowania paliwa na stacji Dostawcy – z wyjątkiem awarii systemu
        obsługi stacji – w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 4 ust.
        1 za każdy dzień.
     b) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
         po stronie Dostawcy – w wysokości 3% wartości brutto.
2.   Dostawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych z  należnego  mu wynagrodzenia  za
wykonanie przedmiotu umowy.
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo  dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4.  Płatność lub potrącenie kar umownych z tytułu braku możliwości zatankowania paliwa nie
zwalnia Dostawcy z obowiązku dalszego wykonywania przedmiotu umowy.

 § 6
Prawa i obowiązki stron

1. Dostawca nie ma prawa przenieś praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.



2.  Strony uzgadniają,  że  wierzytelności  przysługujące  Dostawcy z  tytułu  uiszczenia  należności
przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego
przelane na osoby trzecie w formie umowy przelewu wierzytelności, czy też jakiejkolwiek innej
formie.
3. Brak egzekwowania przez jedną ze stron realizacji obowiązków drugiej strony w czasie trwania
umowy nie będzie interpretowane jako zgoda strony na niewykonanie postanowień umowy lub
zmianę jej treści.
4.  Wszelkie  oświadczenia  i  zawiadomienia  pomiędzy  stronami  dokonywane  będą  faksem  i
dodatkowo potwierdzone listem poleconym, z tym, że za termin przekazania oświadczenia drugiej
stronie przyjmować się będzie upływ 12-tej godziny od zakończenia godziny, w której nadano faks
i fakt nadania będzie udokumentowany wydrukiem z urządzenia faksowego nadawcy.
5.  Strona  zobowiązana  jest  niezwłocznie  zawiadomić  drugą  stronę  o  zmianie  swych  danych
adresowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia, wszelkie faksy i listy polecone wysłane
pod adresy ujawnione w umowie będą uważane za doręczone po upływie 48 godzin od chwili ich
nadania.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego
okresu wypowiedzenia oraz w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Dostawca może żądać tylko wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu
terminu  wyznaczonego  w  pisemnym  wezwaniu  skierowanym  przez  Zamawiającego  wskutek
niewywiązywania się przez Dostawcę z realizacji dostaw zgodnie z zawartą umową.
5.  Wszelkie  zmiany do umowy (z uwzględnieniem zapisów art.  144 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych) mogą być wprowadzone do umowy tylko i wyłącznie  w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem nieważności.
6. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały rozstrzygać w
drodze  porozumienia,  a  w  przypadku  braku  porozumienia  rozstrzygał  je  będzie  właściwy
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
7.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Dostawcy.

                  Dostawca                                                                               Zamawiający 


