ROZDZIAŁ IV

PROJEKT UMOWY
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U M O W A Nr ………………….. (PROJEKT )

W

dniu

........................

ul. Warszawska 1, NIP:

2021

r.

w

Piszu

pomiędzy

Powiatem

Piskim,

12-200

Pisz,

849-150-34-23 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

P. Leszka Skolimowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6
działającego na podstawie uchwały nr 25/111/2014 z dnia 07 marca 2014 r., przy kontrasygnacie
P. Danuty Poreda – Głównego Księgowego,
a firmą
...................................................................................................................................................................
- wpis ................................................................ Nr ...................................................................................
NIP ................................................. , REGON / PESEL .........................................................................
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez :
P. ................................................................................

- .............................................................

P. ................................................................................

- .............................................................

została zawarta umowa następującej treści:
Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr PZD.3210.15.2020 przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem uwarunkowań ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
§1
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i tankowania paliwa (oleju napędowego ON /B7/ i benzyny
Pb 95 /E5/) do pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych eksploatowanych przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Piszu.
Orientacyjne roczne zapotrzebowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu na paliwa płynne wynosi:
(ilości ujęte w formularzach cenowych: Formularz 2.1 lub 3.1 – w zależności od Nr ZADANIA).
Wskazane w formularzach cenowych ilości są prognozowanym zapotrzebowaniem w okresie realizacji
umowy i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń
finansowych od Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi
pozycjami asortymentowymi. Przesunięcia mogą być dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe
pozycji asortymentowych oraz w ramach ogólnej wartości umowy.
Zakupy paliw będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
§2
Wydawane paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1680 z późn. zm.) oraz być zgodne z normą:
a) PN-EN 228+A1:2017-06 – dla benzyn bezołowiowych
b) PN-EN 590+A1:2017-06 – dla oleju napędowego.
W celu potwierdzenia standardów jakościowych Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi
świadectwo jakości z okresu objętego tankowaniem.
W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty z tytułu niedotrzymania gwarancji jakościowej,
Wykonawca pokryje je w całości.
§3
Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości
umownej – sukcesywnie, wg potrzeb PZD w Piszu.
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§4
Materiały wydawane będą kierowcom PZD w Piszu sukcesywnie, na podstawie aktualnej karty
drogowej na dany dzień, w ilości koniecznej do uzupełnienia zbiornika pojazdu oraz kanistry na
potrzeby pracy promu i sprzętu (np: skrapiarki, pilarki, wykaszarki, podkrzesywarki) na podstawie
aktualnej karty pracy sprzętu.
Odbiór materiałów kierowca kwituje na dowodzie obrotu magazynowego stacji własnoręcznym
podpisem. Dowód obrotu magazynowego winien zawierać :
- nazwę zleceniobiorcy,
- numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu,
- nazwisko i imię kierowcy / operatora,
- numer karty drogowej lub numer karty pracy sprzętu,
- rodzaj i ilość pobranego paliwa,
- pokwitowanie kierowcy / operatora.
§5
1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi:
Wartość (netto) ...................... zł słownie złotych: ...........................................................................
podatek VAT ......% tj. ............. zł słownie złotych: ...........................................................................
Wartość (brutto) ..................... zł słownie złotych: ..........................................................................
2. Rozliczenie ustala się według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach formularza
cenowego oraz ilości rzeczywiście pobranych paliw.
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.
§6
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych paliw w przypadku zmiany cen
producenta.
2. W przypadku zmiany cen producenta paliw Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej
wysokości marży(+) lub rabatu(-), zastosowanych w ofercie:
- olej napędowy ON /B7/
- ............ zł (netto) za 1 litr
- benzyna Pb 95 /E5/
- ............ zł (netto) za 1 litr
3. Przy każdej zmianie cen paliwa przez producenta – Wykonawca prześle Zamawiającemu
informację o zmianie wraz z nowym cennikiem producenta.
§7
1. Ustala się, że rozliczenie za pobrane paliwa będzie odbywało się 2 razy w m – cu na podstawie
wystawionych faktur, które płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury.
2. Każdorazowo fakturę należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23
Odbiorca i Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6.
2.1. W przypadku przesłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEFexpert:
Nabywca: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23
Odbiorca i Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6,
GLN: 5907696021034
3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Płatnika.
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4. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………...
Płatność za faktury z wykazaną kwotą VAT realizowana będzie wg metody podzielonej płatności
(split payment).
5. Wykonawca oświadcza, iż podany rachunek bankowy, otwarty w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, jest wskazany w zgłoszeniu indentyfikacyjnym i zgłoszeniu
aktualizacyjnym złożonym do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art. 4
ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 170).
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego
w § 5 ust.1,
b) za każdy dzień zwłoki w zakresie dostaw objętych umową (brak możliwości poboru paliwa na
stacji wskazanej w ofercie) w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1,
c) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego w § 10 ust. 2 Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,
d) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego w § 10 ust. 5 Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia;
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
a) za opóźnienie w zapłacie – odsetki ustawowe za okres od dnia następnego po dniu
wymagalności do dnia zapłaty,
b) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto
określonego w § 5 ust.1.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach
ogólnych.
§9
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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca
rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności opóźnia się realizacja dostaw
przedmiotu umowy, dostarcza materiał nienależytej jakości i w/w naruszeń nie usuwa pomimo
pisemnego wezwania.
§ 10
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
3. W przypadku powierzenia podwykonawcy części zamówienia polegającej na dostawie paliw
Wykonawca jest zobowiązany wraz z kopią umowy o podwykonawstwo dostarczyć potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kopię ważnej koncesji na obrót paliwami płynnymi dla danego
podwykonawcy.
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4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury za wykonanie zleconych
podwykonawcy dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
5.

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży Zamawiającemu dowód
zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty.
§ 11

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia, również za część którą
powierzył osobom trzecim / podwykonawcy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 13
1. Strony umowy zobowiązują się do współpracy przy realizacji jej postanowień.
2. Spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.
§ 15
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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