UMOWA Nr ………./2014
NA DOSTAWĘ

zawarta w dniu ……………………… w Kawęczynie, pomiędzy Urzędem Gminy w
Kawęczynie z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, NIP 668-12-24-079 ,
REGON 000541345
reprezentowanym przez:
Wójta Gminy – Pana Jana Nowaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kawęczyn – Pani Edyty Balcerzak
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………
………………………………
………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Podstawę zawarcia umowy stanowi dokumentacja podstawowych czynności związanych z
zapytaniem ofertowym na sukcesywną „dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w
Kawęczynie w 2015 r.”
§1
1. Dostawa odbywać się będzie w dniach otwarcia stacji benzynowej. Wykonawca zapewni
na okres trwania umowy następujące ilości produktów:
- Olej napędowy w ilości 10. 000 litrów
- Benzyna Pb 95 w ilości 1.000 litrów
2. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian
ilościowych w przedstawionym wyżej asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb.
3. Zamawiający zastrzega, że wydatki z tytułu w/wymienionych dostaw realizowane będą do
kwoty wynikającej z zatwierdzonego planu finansowego (zobowiązanie) nie więcej jednak
niż do kwoty wynikającej ze złożonej oferty tj. do kwoty w wysokości ………………. zł
brutto, z zastrzeżeniem w przypadków określonych z niniejszej umowie.
§2
1. Rozliczenie za wydane Zamawiającemu paliwa płynne dokonywane będzie po aktualnych
w dniu zakupu cenach obowiązujących na stacji (cena dnia) z uwzględnieniem podanej przez
Dostawcę w ofercie % upustu.
Dostawca na czas trwania umowy stosuje upust w wysokości:
a) …………. / 1 litr brutto do zakupionego oleju napędowego,
b) ………… / 1 litr brutto do zakupionej benzyny Pb-95
2. Dostawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanych paliw spełniających wymagania
określone w obowiązujących przepisach. Każdorazowo zakupiony produkt powinien posiadać

świadectwo jakości zgodnie z obowiązującymi normami i winien być udostępniany na
żądanie Zamawiającego.
§3
1. Zamawiający przedstawi Dostawcy wykaz pojazdów, które będą zaopatrywane na stacji
paliw oraz wykaz osób uprawnionych do odbioru przedmiotu umowy. Powyższy wykaz
będzie stanowił załącznik Nr 1 do podpisanej umowy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość w trakcie obowiązywania umowy zmianę treści wykazu.
2. Dostawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji sprzedanego paliwa ( ilości
paliwa i numery rejestracyjne lub marka typ pojazdu). Ewidencja taka winna być załączona
każdorazowo do wystawionej faktury.
§4
1. Strony uwzględniają zmiany cen paliwa wynikające:
a) wyłącznie w przypadku zmiany ceny u producenta,
b) zmiany wysokości podatku,
c) akcyzy ustawowej.
Przy czym stały upust Dostawcy zawarta w ofercie tj. ………. brutto za 1 litr paliwa jest
niezmienna przez cały okres trwania umowy.
2. Zmiany ceny paliwa nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za zakupione paliwo wg zasady dla zakupionego
oleju napędowego i benzyny cenę detaliczną obowiązującą na stacji w dniu zakupu ( cena
dnia) pomniejszoną o upust w wysokości …….. pomnożone przez ilość zatankowanego
paliwa. Powyższe rozliczenie stanowi załącznik do wystawionej faktury.
4. Zapłata za każdorazową dostawę będzie następować przelewem w terminie 21 dni od daty
dostarczenia faktury do siedzib Zamawiającego na konto Dostawcy bank
……………………….…………………………………………………………………………
Nr …………………………………………..………………………………….………………
5. Każdorazowo do faktury dostarczone będzie oświadczenie dostawcy o obowiązującej w
dniu tankowania cenie dnia na zakupione paliwo.
6. Strony ustalają, że rozliczenie będzie się odbywało fakturami wystawianymi każdorazowo
za ilość zakupionego paliwa i innych produktów w danym okresie, osobno na:
· zakup paliwa dla pojazdów, kosiarek oraz sprzętu p. pożarowego, (dla każdego pojazdu i
sprzętu osobno)
· zakup paliwa dla samochodów służbowych (dla każdego pojazdu osobno).

§5
1. Kary i odszkodowania:
a) W przypadku opóźniania się Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za
otrzymany towar dostawca będzie naliczał ustawowe odsetki.
b) Dostawca może również wstrzymać dostawy towaru do czasu potwierdzenia przez
Bank zamawiającego uregulowania należności za poprzednie dostawy towaru.
c) W przypadku zalegania z płatnością przez Zamawiającego za otrzymany towar
ponad 30 dni, Dostawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez
zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu do uregulowania
zaległości w terminie 14 dni.
2. Dostawy paliwa odbywać się będą w dni robocze w godzinach otwarcia stacji.
§6
1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od 01.01.2015 r. do 31 .12.2015 r.
2. Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać z jedno miesięcznym okresem
wypowiedzenia. Za datę rozpoczęcia okresu wypowiedzenia przyjmuje się pierwszy
dzień następnego miesiąca po miesiącu, w którym to wypowiedzenie zostało
doręczone drugiej stronie.
3. Każda ze stron będzie miała prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień doręczenia drugiej stronie jeżeli:
a) Druga strona popełni jakiekolwiek rażące naruszenie postanowień tej umowy.
b) Rozpocznie się postępowanie likwidacyjne drugiej strony.
c) Druga strona zaprzestanie działalności gospodarczej.
§7
Żadna ze stron niniejszej umowy nie może bez pisemnej zgody drugiej strony dokonać cesji
praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej do swej ważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy .
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