UMOWA Nr ……………..
Proponowany Projekt Umowy
( Szczegółowe warunki umowy będą przedmiotem analizy i dokładnych ustaleń z
wybranym Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu
wewnętrznego kart elektronicznych w transakcjach bezgotówkowych danego Wykonawcy
i wprowadzenie zapisów z tego tytułu do umowy, o ile nie będą one sprzeczne z głównymi
warunkami poniższej umowy )
zawarta w Chełmży w dniu ........................................ pomiędzy:
Gminą Miasta Chełmża,
87-140 Chełmża, ul. gen. J. Hallera 2
( NIP 879-258-24-81, REGON 000523494 )
w imieniu którego działa:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
87-140 Chełmża, ul. 3-go Maja 12a
reprezentowany przez pełniącego obowiązki Dyrektora:
Sylwestra Zielniewskiego
zwaną dalej w niniejszej Umowie „Zamawiającym”
a
firmą
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
( NIP:......................................, REGON..................... )
reprezentowaną przez:
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................…....
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
Zamawiający oświadcza, iż umowa dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej nie
przekraczającej kwoty z art. 2 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).
Postępowanie realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 zł Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.
Zamawiający i Wykonawca, określani dalej również indywidualnie „Stroną” lub łącznie
„Stronami”, zawierają Umowę o następującej treści:
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§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw, do pojazdów
samochodowych oraz sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy,
z użyciem elektronicznych kart paliwowych (zwanych dalej: kartami paliwowymi)
w poniższych łącznych, szacunkowych ilościach:
olej napędowy ON – 20.000 litrów,
benzyna bezołowiowa Pb 95 – 500 litrów.
Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
poprzez doraźne tankowanie paliw za pomocą kart paliwowych na stacji Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową
i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, ze względu na aktualne
potrzeby. W takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz
odszkodowania.
2. Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa na Stacji Paliw zlokalizowanej w Chełmży przy
ul. ……………………………………. poprzez dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych
przy użyciu kart paliwowych.
3. Sprzedaż paliw następować będzie poprzez bezpośrednie tankowanie pojazdów
wymienionych w § 1 ust. 4 oraz innych urządzeń na stacji paliw czynnej całodobowo, przez
7 dni w tygodniu.
4. Uprawnionymi do tankowania na dzień zawarcia umowy są pojazdy i sprzęt silnikowy:
1. Ciągnik ”Zetor” numer rejestracyjny CTR 2C24.
2. Samochód do czyszczenia kanalizacji „Man” numer rejestracyjny CTR 04RX.
3. Samochód do czyszczenia kanalizacji „Man” numer rejestracyjny CTR 18499
4. Koparko-ładowarka „Case” 580 K.
5. Samochód „Volkswagen Doka” numer rejestracyjny CTR 05966.
6. Samochód „Renault Kangoo” numer rejestracyjny CTR 18299
7. Sprzęt silnikowy.
8. Agregaty prądotwórcze.
5. Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz
wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty
paliwowe, t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto
zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów
i usług), pozycję faktury.
6. Niniejsze warunki handlowe obowiązują przez cały czas trwania Umowy.
§ 2.
1. Sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie po cenach detalicznych
brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji,
przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości:
………………… zł na litrze oleju napędowego ON (brutto),
………………… zł na litrze benzyny bezołowiowej Pb 95 (brutto),
2. Opust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres
rozliczeniowy dla Zamawiającego.
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§ 3.
1. Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres
rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia
miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie
uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni
dzień danego okresu rozliczeniowego.
2. Płatności należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych dokonywane będą przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury
VAT, w terminie ………….. dni, liczonym od daty wystawienia faktury. Za datę zapłaty
uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 4.
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.
W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.
W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub
odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga
zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub
Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania
tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi
szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania
na drodze sądowej
§ 5.
1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP 879-258-24-81.
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług (VAT)
i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – …………………….
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu dokonywania
Transakcji Bezgotówkowych do chwili rozliczenia wszystkich Transakcji Bezgotówkowych
bez podpisu osoby przez nią upoważnionej.
§ 6.
Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia
31.12.2022 r.
§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustaw; Kodeks Cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy mające
związek z przedmiotem umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego
porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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3. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu
Stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Akceptuję projekt umowy:

……………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upowaźnionej)

Zatwierdził:

…………………………………………….
(podpis Dyrektora ZWiK w Chełmży)
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