
                                                                                                     Załącznik nr 5 do SIWZ
wzór

UMOWA 

zawarta w dniu ………………….w Dobrodzieniu pomiędzy;
Gminą Dobrodzień ul. Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP 5761557210, REGON
151398630 -  Zakładem Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul.
Piastowska 25,  46-380 Dobrodzień, NIP 575-00-13-877,  REGON 150026718,   zwanym
dalej ‘KUPUJĄCYM ’ w imieniu którego działa;
1. mgr inż. Dariusz Dykta - Dyrektor
a
…………………………………………………………………………………………………..
działającym  w  oparciu  o  wpis  do  KRS……………/CEiDG*,
NIP………………..REGON……………………zwanym  dalej   'SPRZEDAJĄCYM'  w
imieniu którego/j działa/ją;
1……………………………
2…………………………… 

Stosownie  do  przetargu  nieograniczonego  na  sprzedaż  paliw  płynnych  dla  pojazdów
będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w
2019r. strony umowy postanawiają, co następuje;

§ 1
1.Sprzedający  zobowiązuje  się  sprzedawać  na  rzecz  Kupującego  paliwa  płynne   poprzez
tankowanie samochodów Kupującego na stacji paliw należącej do Sprzedającego.
2.Przedmiot sprzedaży obejmuje;
- benzynę bezołowiową Pb 95*
- olej napędowy*

§ 2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………..….r. do dnia …………………r.

§ 3
Sprzedający zapewnia Kupującemu upust w wysokości ……. zł od 1 litra zakupionego paliwa
płynnego.  Upust  w wysokości  podanej  w zdaniu  poprzednim naliczany będzie  na  każdej
fakturze wystawianej za okresy rozliczeniowe o których mowa w §4 ust.4.

§4
1.Strony  umowy  ustalają,  iż  sprzedaż  paliw  płynnych  odbywać  się  będzie  w  formie
bezgotówkowej.
2.Na dzień złożenia oferty cena stanowi ;
- benzyna bezołowiowa Pb 95 – ……… zł brutto – upust …………… zł = ……… zł/1 litr*
-olej napędowy – …………… zł brutto – upust ……….. zł = ……. zł/1 litr*
3.Ceny jednostkowe brutto paliw płynnych nie mogą być wyższe od cen obowiązujących na
"dystrybutorze" w dniu tankowania , pomniejszone o upust.
4.Rozliczenie dokonywane będzie dwa razy w miesiącu do 15 dnia danego miesiąca i od 16
do  ostatniego  dnia  danego  miesiąca   fakturą  VAT   z  załączonym  wykazem  faktycznie
dokonanych transakcji zakupu paliw płynnych . 
5.Termin  płatności  faktur  ustala  się  na  ………..  dni  od  chwili  ich  otrzymania  przez
Kupującego poprzez wpłatę na wskazane w fakturach konto bankowe Sprzedającego. 



§5
W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Kupujący zapłaci odsetki ustawowe tytułem zwłoki.

§6
1.Wielkość zamówienia (  w litrach )  podana w SIWZ stanowi maksymalny limit  potrzeb
Kupującego.
2.Kupujący  zastrzega  sobie  uzależnienie  realizacji  zamówienia  w  zależności  od
sukcesywności  potrzeb.  Nie  wykorzystanie  ilości  wskazanych  w  SIWZ  nie  uprawnia
Sprzedającego do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu od Kupującego.
3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Kupujący może od umowy odstąpić  w terminie  30 dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.  W  tym  wypadku  Sprzedający  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy .
4.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie;
a/. zmian przewidzianych w ogłoszeniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień

umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości
wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian – zmiany
opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ.

b/. zmiany dotyczą dodatkowych dostaw nie objętych zamówieniem podstawowym.
17.4.Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  mogą  być  dokonane  za  zgodą  Zamawiającego  i
Wykonawcy tylko w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz
ustawie Kodeks cywilny w formie pisemnej pod rygorem nieważności .
5.Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano  wyboru  Wykonawcy  ,  z  zastrzeżeniem zmian  przewidzianych  w umowie  oraz
zmian określonych w art. 144 ust.1 pkt.2-6 Pzp.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty
na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  w  sytuacji,  której  nie  można  było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które spowodowałoby, że świadczenie stałoby się
niemożliwe.   
7.Zamawiający  dla  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  zamówienia  dopuszcza  możliwość
istotnych zmian w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu
zamówienia,  dostaw,  terminu  wykonania  umowy,  osób  odpowiedzialnych  za  realizację
umowy, gdy;
a/. nastąpi zmiana przepisów prawa, w tym  zmiana stawki podatku VAT,
b/.nastąpiły sytuacje  niezależne od stron umowy lub w przypadku działania  siły wyższej,
powodującej  konieczność  wprowadzenia  zmian  do  umowy,  w  tym  terminu  wykonania.
Wykonawca  jest  zobowiązany  niezwłocznie  poinformować  Zamawiającego  o  fakcie
zaistnienia  siły  wyższej.  Przez  zaistnienie  siły  wyższej  Zamawiający  rozumie  w
szczególności;
- klęski żywiołowe,
- wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających
od  typowych,  szczególnie  niesprzyjających,  uniemożliwiających  prowadzenia  usługi  np.
gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim,
c/.nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia
i po dokonaniu akceptacji Zamawiającego,
d/. przerw w realizacji dostaw z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e/. wystąpi brak na rynku dostępnych paliw oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą
być zastąpione innymi spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji



postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  W  takim  wypadku  strony  mogą
postanowić o zmianie sposobu świadczenia,  które mogą być  wykorzystane przy realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić
o zmianie paliw,
f/.wystąpi  konieczność  zmiany  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  umowy  ze  strony
Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
8.Zmiany do umowy może inicjować  zarówno Zamawiający jak  i  Wykonawca,  składając
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmian i uzasadnienie.
Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie
stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
9.Ewentualne  zmiany  o  których  mowa  powyżej  mogą  zostać  wprowadzone  w  życie  po
odpowiednich negocjacjach stron i akceptacji ustaleń przez obie strony.

§7
Kupujący  oświadcza,  iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług - VAT o numerze NIP
575-00-13-877 i upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

§8
Sprzedający zobowiązuje się na wniosek Kupującego przedstawić niezwłocznie dokumenty
potwierdzające jakość paliw płynnych .

§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja odpowiednie
przepisy  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U.z  2018r,
poz.1986) oraz Kodeksu Cywilnego.

§10
Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie  właściwym  sądom  powszechnym  po  wyczerpaniu  postępowania
polubownego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze
Stron.    

* – niepotrzebne skreślić

              KUPUJĄCY                                                           SPRZEDAJĄCY


