Załącznik nr 4
Wzór umowy
Nr postępowania: UMiG.271.2.15.2017

Umowa nr MiG.272……2017
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Zawarta w dniu ............................... r. w Skępem pomiędzy:
Miastem i Gminą Skępe, 87-630 Skępe, ul. Kościelna 2, zwaną dalej Zamawiającym, posiadającą NIP: 46603-27-672, REGON: 910866560
zwaną dalej Zamawiającą
reprezentowaną przez:
1. Piotra Wojciechowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skępe,
przy kontrasygnacie
2. Barbary Leśniewskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Skępe
a
…………………….................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ......................................, REGON: ………….................
(wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo,
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………….................................
2. …………………………………………………………………………………….................................

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania Nr UMiG.271.2.15.2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb
pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku”, została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa paliwa silnikowe w terminie od 02.01.2018 r. do
31.12.2018 r. w następujących asortymentach i ilościach:
a) olej napędowy ON
- 41.800 litrów
b) etylina bezołowiowa 95
- 6.420 litrów
c) etylina bezołowiowa 98
- 1.290 litrów
b) LPG
- 1.500 litrów
2. Wydanie towaru nastąpi w stacji paliw w ………………………………………………
3. Zamawiający odbierze paliwa do baku własnych pojazdów lub kanistrów.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu przedmiotu umowy sukcesywnie, według
jego zapotrzebowania w okresie wymienionym w § 1 pkt 1,
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2. Strony ustalają cenę paliw silnikowych zgodnie z ofertą tj.:
a) olej napędowy ON
- …….. zł za 1 litr brutto
b) etylina bezołowiowa 95
- …….. zł za 1 litr brutto
c) etylina bezołowiowa 98
- …….. zł za 1 litr brutto
d) LPG
- …….. zł za 1 litr brutto
2. Wykonawca dokonuje wyliczenia ceny według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w
dniu odbioru paliw z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu upustu
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kwotowego w wysokości …………………..
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia w wielkości wskazanej w § 1 pkt
1, a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnych dodatkowych roszczeń.
§3
1. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT za zakupione paliwo po zakończeniu okresu
rozliczeniowego. Do każdej faktury zostanie dołączone zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w
danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego1.
1. Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur,
wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15
dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktur załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego zawierające m.in.:
rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw,
datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust dla paliw1 2.
2. Płatność za poszczególne partie towaru będzie realizowana przelewem w terminie …… dni od daty
wystawienia faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 3 pkt 2 pociągnie za sobą obowiązek zapłaty
ustawowych odsetek.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umownej dostawy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
5. Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową
(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
§4
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych
dostaw (art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§5
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub
przedmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez tej zgody nie
będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy

1
2

Niepotrzebne skreślić
Dotyczy rozliczenia przy wykorzystaniu kart paliwowych
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§6
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§8
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać
rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
§9
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.
§ 10
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
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W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Zamawiającego)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Zamawiającego)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis

Podpis

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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