UMOWA Nr ............/…….../Z/............./..............

zawarta w Płocku, w dniu ….......................................... roku pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, zwaną dalej
,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Pana Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka
a
………………………………………………………...................................................................................
…................................................................................................................................
zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw płynnych do pojazdów
służbowych i urządzeń Urzędu Miasta Płocka w 2016 r.:
a) olej napędowy (ON) w ilości do .................... litrów;
b) benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości do ……………. litrów.
2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy,
2) opis przedmiotu zamówienia.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
§3
1. Ceny paliwa na podstawie oferty z dnia .............................. roku, o której mowa w § 1
ust. 2 pkt 1, za 1 litr danego rodzaju paliwa, wynoszą odpowiednio:
a) olej napędowy – ............ zł brutto
(słownie: ......................... 00/100),
b) benzyna bezołowiowa PB 95 – .................... zł brutto
(słownie: .................... 00/100).
2. Ceny określone w ust. 1 umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku:
a) obniżenia lub podwyższenia przez producenta cen paliw,
b) zmian ustawodawczych: stawek podatku od towaru i usług, podatku akcyzowego.
3. O każdorazowej zmianie cen paliwa i jego wysokości Wykonawca zawiadamia na piśmie
Zamawiającego niezwłocznie przed wprowadzeniem nowej ceny.
4. Nowe ceny obowiązują od dnia podania ich do wiadomości Zamawiającemu.
5. Na paliwa określone w ust. 1 obowiązywać będą ceny dzienne obowiązujące na stacji paliw
prowadzonej przez Wykonawcę dla tych paliw w dniu dokonania tankowania pojazdów, pod
warunkiem dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3.
6.Na ceny paliw Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących upustów:
a) dla oleju napędowego – ........... zł,
b) dla benzyny bezołowiowej PB 95 – ................ zł,
które to upusty są wielkościami stałymi i nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania
umowy.
7. Podane ilości paliwa są ilościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania
umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość zakupu stosownie do
potrzeb.
8. Zakupiona mniejsza ilość paliwa w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do zapłaty za

niewykorzystaną przez Zamawiającego jego ilość, określoną w § 1 umowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji przedmiotu umowy aktualnej
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w
zakresie wymaganym ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.
1059 ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania
umowy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy – suma gwarancyjna nie może
być niższa niż 100.000,00 zł.
3. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).
4. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) oraz norm PN-EN 228, PN-EN 590.
§5
1.Odbiór paliwa przez Zamawiającego dokonywany będzie na stacji paliw Wykonawcy w każdy
dzień, także w niedziele i święta.
2.Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw czynną całodobowo we wszystkie
dni tygodnia.
3.Jeżeli stacje paliw Wykonawcy nie będą czynne w dni wolne od pracy, Zamawiający zastrzega
sobie prawo żądania od Wykonawcy czasowego otwarcia stacji paliw w godzinach
uzgodnionych między stronami.
4.W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzję o czasowym zamknięciu lub skróceniu czasu
pracy stacji paliw zobowiązany jest co najmniej na dwa dni robocze przed podjęciem decyzji
pisemnie powiadomić Zamawiającego podając termin czasowego zamknięcia lub godzin
skrócenia czasu pracy.
5.Wykaz stacji paliw Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.
6.Tankowanie paliw odbywać się będzie przez przepływomierz do zbiorników pojazdów
służbowych Zamawiającego lub do kanistrów w przypadku urządzeń Zamawiającego
wymienionych w Załączniku Nr 2 do umowy.
§6
1. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy.
2. Podstawą do wystawiania faktur będzie dokument opracowany przez Wykonawcę,
przedstawiony do akceptacji Zamawiającego, w którym zawarte zostaną informacje
o tankowaniach ze wskazaniem /rozbiciem na rodzaje paliw dla każdego pojazdu / urządzenia
Zamawiającego z podaniem dat tankowania oraz obowiązujących w tych dniach cen paliw
pomniejszonych o udzielony rabat dla każdego rodzaju paliwa oraz pismo, o którym mowa w
§ 3 ust. 3 umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie otrzymanej faktury wystawionej
na: Gmina – Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712,
zawierającej numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę oraz numer umowy wg
centralnego rejestru umów prowadzonego przez Urząd Miasta Płocka w terminie 30. dnia od
daty jej otrzymania.
4. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną
fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 3 umowy, strony ustalają, że skonto
będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności
z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust. 3.

Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od
jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
§7
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:
a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10%
wynagrodzenia za ostatni okres rozliczeniowy, nie więcej jednak niż łącznie 30 % tego
wynagrodzenia, przy czym za nienależyte wykonanie umowy uznaje się w szczególności
dostarczenie paliwa niezgodnego z wymaganiami jakościowymi dla paliw ciekłych bądź
wykonanie umowy w sposób niezgodny z innymi jej postanowieniami,
b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności dotyczących
Wykonawcy, w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 8, w wysokości 20%
wynagrodzenia za ostatni okres rozliczeniowy,
c) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub wstrzymaniu dostawy paliwa
w wysokości 0,5%
wynagrodzenia za ostatni okres rozliczeniowy, za każdy dzień
opóźnienia.
2. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.
§8
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczenia
dodatkowego terminu, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o następujących
okolicznościach:
a) Wykonawca dostarczy choćby jednokrotnie przedmiot umowy niespełniający wymagań
aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych,
b) Wykonawca przerwie dostawę paliwa, a przerwa będzie trwała dłużej niż 2 dni
kalendarzowe,
c) Wykonawca nie przedstawi w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy
polisy/dokumentu, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.
3.Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§9
1. Wykonawca odpowiada za jakość przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane do sprzedaży paliwo płynne spełnia wymagania
aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych.
3. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania, że dostarczone paliwo nie spełnia
określonych wymagań jakościowych Wykonawca, niezależnie od uprawnień Zamawiającego
określonych w § 7 i § 8 umowy, poniesie koszty badań laboratoryjnych zleconych przez
Zamawiającego, usunie na swój koszt wadliwe paliwo, oczyści zbiorniki zatankowanych
pojazdów służbowych/urządzeń Zamawiającego i dostarczy paliwo zgodne z wymaganiami
jakościowymi.
4. W przypadku stwierdzenia szkód w pojazdach służbowych/urządzeniach Zamawiającego,
które nastąpiły na skutek zatankowania wadliwego paliwa dostarczonego przez Wykonawcę,
Wykonawca zwróci koszty napraw pojazdów służbowych/urządzeń zgodnie z przedstawioną mu
kalkulacją cenową.

§ 10
1. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane w sposób
polubowny lub w przypadku braku porozumienia między stronami rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5.
Umowa
sporządzona
została
w
trzech
jednobrzmiących
egzemplarzach,
z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Wykaz stacji paliw na terenie Miasta Płocka,
Załącznik Nr 2 – Zestawienie pojazdów służbowych/urządzeń,
Umowę sporządził formalnie: Bartosz Stefański, WOP-IV
Sprawdził/a pod względem merytorycznym:
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