
załącżnik nr.......... do slwz - pro.iekt umowy

UMoWA NR..........., /17

zawańaWTarnowie Podgórnym, dnia.......,........... 2017 r. pomiędzy:

z siedzibą przy ul, , .- ..-...,.. . ,.,. W Tarnowie Pod8órnym, Wpisaną do
KRs pod numerem KRs .,...,,,,..,,..,,.,.,,.,,,,.,,,,., W imieniu której działa:

żWaną dalej zamawia,iąaym
a

z 5iedzibą w
przv ulicV..,...,,.,,,,,,,,,,,,,,, WpisanVm do KraioWego

sąd,,,,,,..,,...,,..,.,,,,...,,,..,,, pod numerem KRs
Rejestru sądowe8o, plowadzonego przez

reprezentowanym prżeżl...,,.-.,,,.-...._,,.,,,,.--.,.....,,.,,,,.,

zwanym W dalszej częŚci umowy Wykonawcą

§1
ilekroć W umowie jest mowa o:
1, zamawiająay- należy przezto lożumieĆ Komunikację GminyTarnowo PodgórneTPBUs sp. ż o.o,
2, Paliwie - należy przez to rozumieć olej napędowy spełniający Wymagania jakościowe określone W

rozporządzenju Ministra 6ospodarki ż dnia 9 paźdżiernika 2015 r, W sprawje Wyma8ań jakościowych d]a
paijW cieklych (Dz. U, z 2015 r, poz. 1680) iWymo8i określone w normach PN-EN 590:2006,

§2
1, W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Własność zamawiającego, a ZamaWiający nabywa

olej napędoWY W szacoWanej ilości ,,,,.,......,,,,,,,,, litrów za kwotę,.,,,.,,,,,,...,,,.,,,,...,..,,,...,,..,,,..,,.,,,złotych
brUtto (słoWnie,,,,,,,,,.,.......,,,,,,,,,..,.,..,..,,.,,._..._ żłotvch brufto).

2, Umowa niniejsza zostaje żawarta na okres 12 mies]ęcy, licząc od dnia ,,,.,.,,.,,,,,,,,,, i trwać będzie do czasu
Wycżerpania Wskażanej W żamÓWieniu ilośai, ub kwoty o których mowa W ust, 1, Nie późniejjednak niż
do dnia ..,...,,.,,,,.,......., ,

3, Wykonawca zobowiązul'e się dostarcżać Zamawjającemu paliwa płynne o jakości zgodnej z polskimi
normamiiWymaganiamijakoŚciowymiokreŚlonymiWrozporządżenjLr,októrymmowaW§lust,2.

4, Kwota Wskazana w ust, 1, może ulec zmianie W WYniku żmiany cen paliw na żasadach określonych W § 10

5, strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu prżysluguje jednostronne prawo do zwiększenia
Wie]kości żamóWienia (ilości lub kwoty, o których mowa W Ust, 1) maksymalnie o 10% W cżasie trwania
!]mowy, poprżeż żłoŻenie oŚWiadczenia Wol; W tym zakresie (W formie pisemnej pod rYgo.em
nieWażnoŚci ) wobec Wykonawcy

§3
1- strony uzgodniły, że miejscem dostawy traktowanym przez strony jako miejsce spełnienia śWiadczenia

będ7|e ....,.........,.,,...,..,..,

2. strony uż8adniają, że:
a) ilość otrzymywanego paliwa przez ZamawiająceBo będżie ustalana na podstawie pomiaróW

dokonywanych W żblorniku podziemnYm odbiorcv,
b) do każdej dostawy Wykonawca dołącży dokument Wydawcży, sporżądżony na podstawie pomiaróW

paliwa WYdanego ż magazynu Wykonawcy iżawierający dane o jego temperaturzą gęstoŚci i

objętości mierzonej W litrach oraż objętości zredukowanej do temperatury referencyjnej 15 " c, a
także aktualny atest jakości Wydane8o paliwa,

c) stwierdzenie rozbieżności pomiędży deklarowaną przeż Wykonawcę dokumentem Wydawcżym
objętością paliwa, a objętością paliwa przyjętą do ma8azynu Zamawiającego, potwierdżone zostanie
sporządzonym W 2 egz, protokołem różnic, które8o Wżór stanowi załącżnik nr 1 do njniejsżej umowy,

d) korekta objętościowa dostarcżone8o przez WykonaWcę paliwa zgodna z protokolem różnic,
naniesiona zostanie do dokumentu Wydawczego i potwierdżona prżeż przedstawicieJa
ZamaWiającego,



e) skorygowana ilość paliwa uwidoczniona W dowodzie dostawy, odniesiona do temp.+ 15",,dowód
dostawy" będżie §tanowiła podstawę do Wystawienia faktury przeż Wykonawcę,

3. z chwilą Wydania loco żbiornik Zamawiającego, rzeczy sprzedaży pruechodzą na Zamawjającego korżyści i
ciężary związane z rżeczą/ oraz niebezp;ecżeństwo ich utraty lub uszkodzenia.

§4
1, strony postanawiają, że dostawa iodbiór zakupionego paliwa odbywać się będzie na podstawie

telefoniczne8o powiadomi€nia Wykonawcy przez upoważnione8o przedstawiciela żamaWiającego.
2, lloŚĆ dostarczanego paliwa W jednym transporcie ustalana będzie każdorazowo przez upoważnione8o

prżedstaWicIela ZamaWiaiącego,
3. Jednorazowa dostawa nje będzie mniejsza niż ,...,,.,,,. litróW i nle Większa niź ,,,...... litróW średnio co ,,. dni.

§5
Dostawa iodbjór paliwa, o której mowa W § 4 nastąpi nie później niż W cią8u jedne8o dnia od momentu
złożenia ZamóWienia przez upoważnionego prżedstaWiciela ZamaWiającego,

§6
1, W razie niedostarczenia paliwa W zamóWionych ilościach lub nieodpowiedniej jakośc; albo W terminie

wskazanym na zasadach określonych w § 4 umowy, Wykonawca zobowiążuje się do zaplaty kary
umownej W Wysokości 5% Wartości brutto nienależycie Wykonanej części umowy jednak nje Więcej niż
20% o8ólnej Wańości przedmiotu umowy.

2, W przypadku zwłoki zamawia.iące8o W żapłacie Wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać ż te8o
tytułu odsetek ustawowych, liczonych od zaległej kwoty.

3. W przypadku rożWiązania umowy przez zamawiające8o z plzyczvń |eżącYch po stronie Wykonawcy]
Wykonawca zobowiązuje siq do żapłaty kary umownej W Wysokości 2ooń waltości brutto prżedmiotu
umowy okreŚlonegoW§ 2 ust, 1.

4. W prżypadku lozwiążania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje sję do zapłaty kary
umownej W WysokoŚci 20% WartoŚci brutto przedmiotu umowy określonej W § 2 ust. 1.

5, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nalicżonych kar umownych z Wynagrodzenia
Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o Wysokości i sposobie naliczenia kar,

6, Zamawiający za§trzega sobie prawo dochodzenia odsżkodowania przewyższającego zastrzeżone kary

§7
1. WykonaWca oświadcza, że przedmiot sprzedaży odpoWiada normom odpoWiadającym W Polsce.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkty Wraz z aktualnym śWiadectwem jakości.

§8
1. W przypadku dostawy paliwa nieodpowiedniej jakości, Zamawiający będżie miał prawo żądać jego

Wymiany ipokrycia żWiążanych z tyń kosztów,
2. W przypadku użasadnionego podejrzenia co do nieodpowiednlej jakości paliwa, ustala się następujący

sposób postępoWania:

1) zamawiający prżekaże do analizy próbkę pobraną ze zbiornika pojazdu jak ize zbiornika
podziemnego, albo

2) na żądanie Wykonawcy - Zamawiający Wyko.zysta do analizy próbkę paliwa ż autocysterny
Wykonawcy, pobraną przy każd€j dostawie paliwa. Przedstawiciel Wykonawcy, W obecności
pracownika Zamawiające8o, dokona pobrania próbkj paliwa, Wykonawca na swÓj koszt dostarczy
pojemniki Uńożliwiające odpowiednie przechowywanie i zabeżpieczenie próbek paliwa w magazynie
zamaWiającego,

3. Wyniki analizy próbek paliwa, pobranych W sposób określony w ust, 2 pkt 1 albo pkt 2, przeprowadzonej
przez niezależne laboratorium z siedżibą W Poznaniu lub na terenie powiatu poznań§kieBo sporżądżone
na piŚmie z podaniem uzasadnienia dołcżące8o sporu, będą ostateczne iWiążące dla stron. Koszty
ana{iży ponosi Wykonawca, jeźeli ZamaWiający otrzymał produkt nieodpoWiedniej jakości.

§9
1, Wykonawca za dostarczone paliwo Wystawi fakurę, która będz|e uwzględnjać rodzaj produktu, je8o iłość

W litrach z8odnie z po§tanowieniami § 3 ust 2 pkt., oraz cenę ojakiej mowa W § 10.
2, zamawiają€y upoważnia WykonawcĘ do Wystawienia faktury VAT bez jego podpisu,



3.

4.

5,

1.

2.

Wykonawca ża paliwo pobrane prżez zamawiająceBo obciąźy fakturą żamawiające8o, Wys}łającją dro8ą
elektronicżną na adres ,.....,,,.,,.,,,.,......,, W ciągu 24 8odzin od dostawy paliwa a oryginał faktury pocztą na
adres odbiorcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wyna8rodżenie ża Wykonanie dostawy przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy. .... W terminie ,,,, dni, licząc od dnia otrzymania przeż
Zamawiające8o prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
llość paliwa Wskazana W § 2 ust. 1stanowi Wartość sżacunkową, a Wykonawca nie ma prawa na jej
podstawie dochodżić jakichkolwiek rosżcżeń Wobec zamawiającego, W szczególności W przypadku
dokonania przez Zamawiające8o zakupu paliwa W ilości mniejszej niż Wskazana W § 2 ust. 1,

§10
sprzedający 8warantuje, źe ceha sprżedaży netto 1 litra oleju napędowego W temperaturże refelencyjnej
+ 15' c wraz ż kosztami transportu do zbiornika zamawiające8o w dniu sprżedaży nie będżie wyż§ża niż cena
netto obowiązująca W PKN oRLEN s,A, dla dostaw cysternami kolejowymi opubljkowanymi W lniernecie
aktualnych na dżień dostawy pomnożonej prżez Współczynnik cenowy Wa = ,...., będący stosunkiem ceny
paliw Wykonawcy do cenv paliw PKN oRLEN opublikowanej w lnternecie W dniu 3 lutego 2017 roku.

§11
strony użgadniają, że W razie Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie
umowy nie leży W interesie publicznym, czego nie można bylo prżewidźieć W chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy W terminie 30 dni od powzięcia Wiadomości o powyźszych
okolicznościa€h, Wykonawca może żądaćjedynie WynaBrodżenia należne8o mu z tytułu Wykonania części
umowy, WypoWiedzenie Wymagane jest W formje pisemnej,
Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, z

zachowaniem ńiesięczne8o okresu Wypowiedzenia W §ytuacjj niewykonania lub nienależytego
Wykonywania dostawy przez Wykonawcę, po uprzednim dwukrctnYm Wezwaniu Wykonawcy przez
zamawiające8o do należytej reaiizacji umowy.

3. W prżypadku lożWiązania umowy na podstawie okolicżności określonych W ust. 2, Wykonawca nie
bĘdzie Wnosił Wobec zamawiającego żadnych rosżczeń aniodszkodowań.

§12

Zamawiający przewidlje możliwośĆ istotnych zmian postanowień z6wartei umoWV W stosunku do treści
ofeą, na podstawie której dokonano Wvboru Wykonawcy, W przypadku Wystąpienia co najmnie]'jednej z
okoliczności Wymienionych poniżej, 2 uwz8lędnieniem podaWanych WarunkóW ich Wprowadżenia.
1, zmiana terminu dostawy:

1) zmiany §powodowane siłą Wyższą, W tym klęskami żywiołowymi, Warunkami atmosferycznymi
uniemożliWiającymi żrealiuowanie dostawy W terminie,

2) żmiany będące następstwem okoliczności leżących W}łącżnie po stronie Zamawiającego, W

sżcżególnoŚci Wstrzymanie dostaWy,
3) zmiany będące Wynikiem czasowego Wstrżymania produkcji towaróW lub brakóW towaróW na

polskim rynku będących przedmiotem umowy, W tym będące następstwem działania or8anóW
administracji publicżnej,

W przypadku Wystąpienia którejkolwiek z okoliczności Wymienionych W ust. 1pkt 1) ,3) termin
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o cżas hiezbędny do należytego j€j wykonania, nie
dłuźejjednak niź o okres trwania tych okoljczności,

2. Zmiana sposobu spełnienia śWiadcrenia:
1) zmiany spowodowane nie Wykupieniem pełnej ilościtowaróW, W powyźszym przypadku umowa

może zostać przedłużona do czasu Wykupienia pełnej ilościtowaróW określonych W umowie.
3. zmianvWynagrodzeniaWykonaWcy:

1) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejsżeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli
zmiana stawki VAT lub podatku akcyżowe8o będzie powodować zwiększenie kosztóW towaróW po
stronie WykonaWcy, ZamaWiający dopuszcza możliWość żWjęksżenia wyna8rodzenia WykonaWcy o
kwotę róWną różnicy W kwocie podatku VAT lub podatku akcyżowego zapłaconego prżez
Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyżowe8o będzie powodować zmniejsżenie
kosztóW towaróW po stronie WykonawcY, Zamawiający dopuszcza możliwość żmniejszenia
Wynagrodzenia o kwotę §tanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyżowe8o
zapłaconego przez WykonaWcę,



4. zmiana postanowień zawartej umowy Wyma&a, pod rygorem hiewaźności, zachowania formy pisemnej.
zmiana umowv n6 Wniosek Wykonawcy Wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonaniE
tej żmiany.

5. W splawach nieuretulowanych nini€jszą umową stosuje się prżepisy Kodeksu cywilneBo i kodek§u
postępowania cywilne8oo ile przepisy Ustawy o zamóWi€nia.h publicznych nie stanowią inacżej,

6. Wsżelkie spory powstałe pomiędży stronami Wynikające ż niniejsżej umowy ltrb ż nią żWiążane. nie dające
się rożWiążaćw sposób polubowny będą roz§trzygane pżeż Wlaściwy sąd powsżechny w Pożnaniu.

7, Załącżnikiem nr 1 do ninieisżej umowyjest protokół różnic,

WYKoNAWCAl ZAMAWAJACYt
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