UMOWA nr TIA.272.

.2020

zawarta w dniu ......................... r. w Sławie pomiędzy:
Gminą Sława ul. H. Pobożnego 10 67-410 Sława, NIP 4970003455, REGON 970770400
w imieniu której działa:
Cezary Sadrakuła
– Burmistrz Sławy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Szymoniak,
zwaną dalej Zamawiającą
a
......................................
działającym na podstawie wpisu do .....................
w imieniu którego działa:
.................................
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o treści następującej:
§1
1. Zamawiająca zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji – sukcesywne
tankowanie pojazdów i sprzętu Zamawiającego na stacji Wykonawcy w ilości:
1.1. oleju napędowego ON – 22.700 litrów rocznie
1.2. benzyny bezołowiowej Pb95 – 2.500 litrów rocznie
1.3. benzyny bezołowiowej Pb98 - 8.300 litrów rocznie
zwanych dalej „paliwem”.
2. Zamawiająca zastrzega sobie prawo zmniejszenia do 50% ilości dostawy w zależności
od aktualnych potrzeb Zamawiającej, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet
w części i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy.
3. Niniejsza umowa nie zobowiązuje Zamawiającej do zakupu przedmiotu umowy
wyłącznie u Wykonawcy.
§2
1. Wymagany termin realizacji dostaw paliwa – sukcesywnie od dnia podpisania umowy
do 31.12.2020.
Dostawy paliwa Zamawiająca będzie realizował w formie tankowań cząstkowych na
stacji Wykonawcy.
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliwa, zgodną z obowiązującymi normami.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania stałego rabatu w wysokości:
1.1. olej napędowy ON - .....% od ceny jednostkowej brutto na dystrybutorze,
1.2. benzyna bezołowiowa Pb95 – .....% od ceny jednostkowej brutto na
dystrybutorze,
1.3. benzyna bezołowiowa Pb98 – ....% od ceny jednostkowej brutto na
dystrybutorze.
2. Wartość paliwa określonego w § 1 ust. 1 umowy, ustalona na dzień ............... r.
(z uwzględnieniem upustu) wynosi: ...................... zł brutto
(słownie: .................................)
3. Zamawiająca będzie dokonywała zakupu paliw po cenach obowiązujących na danej
stacji paliw Wykonawcy w momencie zakupu pomniejszonych o udzielony rabat
o którym mowa w ust. 1.

§4
1. Faktury wystawiane będą każdorazowo po tankowaniu samochodów Zamawiającej
i podległych zakładów zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy. Faktura powinna zawierać: datę pobrania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu,
ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto na dystrybutorze w dniu
tankowania, upust w % oraz czytelny podpis kierowcy (osoby pobierającej paliwo).
2. Zapłata należności za pobrane paliwo realizowana będzie przelewem z konta
Zamawiającej na konto Wykonawcy podane w fakturze w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającej.
4. Płatności będą dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
5. Należność za wykonane dostawy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze lub na konto podwykonawcy, z tym, że:
a) Zamawiająca zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy
za pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidzianej w przepisach
ustawy o podatku od towarów i usług.
b) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie lub na fakturze
jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej
płatności, oraz jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podatników VAT
prowadzonego przez Szefa KAS (Biała lista podatników VAT).
§5
1. Wykonawca zapewnia tankowanie pojazdów Zamawiającej we wszystkie dni tygodnia,
przez 24 godziny na dobę.
2. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wystąpienia okoliczności, które
uniemożliwiają realizację tankowań na jego stacji, do niezwłocznego wskazania innej
stacji (oraz okresu tankowania na wskazanej stacji) oddalonej od siedziby
Zamawiającego nie dalej niż 15 kilometrów, na której Zamawiająca będzie mogła
realizować tankowanie pojazdów na warunkach i cenach określonych w niniejszej
umowie.
3. Zakup paliwa odbywać się będzie na stacji Wykonawcy w miejscowości
.............................
§6
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającej karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 3 ust. 2,
1.2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającej karę umowną w wysokości
0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2, w przypadku
niewypełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 2 za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki.
2. Zamawiająca zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto (nie dotyczy sytuacji określonej w § 1 ust. 2 i § 7 ust. 1 pkt 1).
3. Zamawiająca ma prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia
Wykonawcy.
§7
1. Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości uzasadniających odstąpienie w następujących sytuacjach:
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 - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację niniejszej umowy
i przerwa ta trwała dłużej niż 3 dni pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiającą złożonego na piśmie,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy pomimo wezwania wystosowanego
przez Zamawiającą złożonego na piśmie,
4) stwierdzi, że Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości uzasadniających odstąpienie jeżeli Zamawiająca:
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych
od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę
złożonego na piśmie,
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej
i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
kodeksu cywilnego.
§ 10
Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle
realizacji niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu,
będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, wg siedziby Zamawiającej.
§ 11
Umowa została zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
§ 12
Umowy sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającej
i jeden egz. dla Wykonawcy.
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