Załącznik Nr 3
nr sprawy: PE.PL.341 - 1/12
nr w BZP: 478630 – 2012 z dnia 29.11.2012

Miejscowość ……………………………………

Data …………………………

PROJEKT UMOWY
UMOWA SPRZEDAŻY
Nr ………………….
W dniu .................. r. w Chełmży pomiędzy:
Gminą Miasto Chełmża – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży,
87-140 Chełmża, ul. 3-go Maja 12 a
( NIP 879-00-05-940 )
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora:
inż. Krzysztofa Bilskiego
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
i reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego
oferty w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer PE.PL.341 - 1/12
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Chełmży w 2013 r.
§ 2.
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Dostawa paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w 2013 r.
w planowanych ilościach do:
Olej napędowy - 19.000 litrów
Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 500 litrów.
Wspólny Słownik Zamówień:
Olej napędowy - CPV - 09134100-8
Benzyna bezołowiowa Pb 95 - CPV - 09132100-4
Miejscem realizacji zamówienia jest stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana maksymalnie
6 km od siedziby Zamawiającego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 12a.
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§ 3.
1. Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 następować będzie poprzez
bezpośrednie tankowanie pojazdów wymienionych w § 3 ust. 2 oraz innych urządzeń na
Stacji Paliw w ……………………………………………… od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7 00 do 15 00.
Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliwa we własnych zbiornikach.
2. Uprawnionymi do tankowania na dzień zawarcia umowy są pojazdy:
1. Samochód „Lublin” numer rejestracyjny CTR 09TG
2. Ciągnik ”Zetor” numer rejestracyjny CTR 2C24
3. Samochód do czyszczenia kanalizacji „Man” numer rejestracyjny CTR 04RX
4. Koparko-ładowarka „Case” 580 K
5. Samochód „Iveco” numer rejestracyjny CTR 94W8
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w trakcie obowiązywania umowy ilości
podanych w § 3 ust. 2 pojazdów. Zmiana może uwzględniać wprowadzenie innego
pojazdu bądź wyeliminowanie istniejącego.
4. Przewidziana umową do zakupu ilość oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95
może ulec zwiększeniu w zależności od kształtowania się bieżących potrzeb
Zamawiającego w granicach 20 % podanej ilości (np. zmiany ilości pojazdów objętych
tankowaniem, zwiększenia ilości planowanych do przejechania kilometrów). Zakup oleju
napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości przekraczającej planowaną ilość
odbywać się będzie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych jako zamówienie uzupełniające na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
W przypadku nie zakupienia przez Zamawiającego zaplanowanych ilości oleju i benzyny
bezołowiowej Pb95 Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczenia .
5. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT na zakupiony olej napędowy i benzynę
bezołowiową Pb 95 w każdy piątek tygodnia oraz ostatniego dnia każdego miesiąca.
Podstawą do wzajemnych rozliczeń będzie wykaz tankowań poszczególnych
pojazdów Zamawiającego z uwzględnieniem między innymi daty tankowania, nazwiska
kierowcy, ilości i rodzaju zatankowanego paliwa oraz numeru rejestracyjnego pojazdu
lub nazwy sprzętu, który został zatankowany.
Wykaz ten dołączany będzie do każdej faktury VAT.
Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 4.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
§ 5.
1. Zakupiony olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb95 muszą odpowiadać
wymaganiom jakościowym Polskich Norm. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wglądu do atestów i świadectw jakości sprzedawanych na stacji paliw.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wyrywkowo jakości zakupionego
oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 na stacji paliw Wykonawcy, gdzie
odbywa się tankowanie, poprzez pobranie próbek w momencie tankowania.
3. Reklamacje jakościowe lub dotyczące ceny podanej na fakturze Zamawiający będzie
składać na piśmie u Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich rozpatrzenia w ciągu
7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że reklamacja została uznana
w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
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§ 6.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu
wykonania części umowy do dnia rozwiązania umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia jeżeli Wykonawca realizuje
zamówienia ze zwłoką, zaniechał lub dostarcza olej napędowy lub benzynę bezołowiową
Pb 95 o parametrach nie spełniających wymagań określonych w § 5 ust. 1.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.
4. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za sprzedane paliwo
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7.
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
netto ……………...………………………………………………………………………zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………),
podatek VAT ……………..….. %
………………….……………………………….zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………),
brutto ……………...………………………………………………………………………zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………),
obejmujące:
a) 19.000 litrów oleju napędowego
( Cena netto 1 litra oleju napędowego Wykonawcy oferowana w dniu 10.12.2012
wynikająca z oferty wynosi
………………………. zł netto
słownie: …………………………………………………………………………………
Współczynnik ofertowy dla oleju napędowego podany w ofercie wynosi
………………………….. i jest niezmienny w trakcie obowiązywania niniejszej umowy )
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b) 500 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95
( Cena netto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 Wykonawcy oferowana w dniu
10.12.2012 wynikająca z oferty wynosi
………………………. zł netto
słownie: …………………………………………………………………………………
Współczynnik ofertowy dla benzyny bezołowiowej Pb 95 podany w ofercie wynosi
………………………….. i jest niezmienny w trakcie obowiązywania niniejszej umowy )
2. Wykonawca będzie obliczał cenę netto sprzedaży według wzoru:
a) dla oleju napędowego
cena netto 1 litra oleju napędowego u producenta z dnia tankowania x stały
współczynnik dla oleju napędowego z § 7 ust. 1 a) umowy,
a) dla benzyny bezołowiowej Pb 95
cena netto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb 95 u producenta z dnia tankowania x stały
współczynnik dla benzyny bezołowiowej Pb 95 z § 7 ust. 1 b) umowy.
3. Do faktur muszą być dołączone dokumenty rozliczeniowe potwierdzone przez
upoważnioną przez Zamawiającego osobę oraz zestawienie cen paliw producenta
z dnia tankowania za okres rozliczeniowy.
4. Faktury będą wystawiane ze stawką podatku VAT obowiązującą w dniu sprzedaży.
5. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę.
7. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez jego podpisu
na fakturze.
§ 8.
Strony ustalają następujące kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada karę w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
§ 9.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie
stanowią inaczej.
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo sąd powszechny.
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku
z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez
Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane
osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
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2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda
ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§ 10.
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
§ 11.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz cenowy z dnia …………………………
Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia …………………………
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z art.22 ustawy Pzp
Wykaz stacji paliw Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Akceptuję warunki umowy:

.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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