Załącznik nr 6

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu .................... r. w Lubsku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubsku Sp. z o.o. z siedzibą w Lubsku przy ul. Wrocławska 3 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000167051 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 928-0000-68-23,
REGON 970754452, kapitał zakładowy: 3.828.000 zł
w imieniu której działa:
Prezes Zarządu – Marcin Gołębiewski
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM",
a ..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
o numerze identyfikacji podatkowej ............................................................ , KRS* nr ...............................
w imieniu którego działa:
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ",
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w ciągłej sprzedaży następujące paliwo płynne – olej
napędowy i etyliny wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) grupa 09-Paliwa:
Zadanie obejmujące dostawę oleju napędowego i etyliny:
Dostawa paliwa płynnego wymienionego w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu odbywać się będzie przez
zatankowanie pojazdów i sprzętu Zamawiającego na stacji Wykonawcy:

........................................................................................................................................................
(nazwa i adres)

Zatankowanie pojazdów i sprzętu Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie kart drogowych lub kart pracy
sprzętu, w których Wykonawca każdorazowo dokona adnotacji o wielkości sprzedaży oraz na podstawie upoważnienia
wystawionego przez kierownika Zakładu w przypadku poboru paliwa do beczki lub kanistra.

1) Wykonawca będzie prowadził ewidencję wydanych paliw płynnych,-oleju napędowego i etyliny na drukach
potwierdzanych pisemnie przez pobierającego.
2) Wielkość i termin tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji
Zamawiającego.

3) Zamawiający zastrzega sobie, że ilości określone w umowie mogą ulec zmniejszeniu. Wykonawca nie będzie z
tego tytułu rościł praw do odszkodowania.
§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - …......... r

1) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy -.............. r.
Tankowanie dokonywane będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00
od poniedziałku do niedzieli.
§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę obowiązującą w dniu tankowania pojazdów i sprzętu
Zamawiającego, określoną przez Wykonawcę , pomniejszoną o stały rabat .......... groszy na 1 litr ,wskazaną w §1
pkt.1 oraz należny podatek VAT.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania takiej ilości paliw, by zapewnić Zamawiającemu ciągłe tankowanie;
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia
ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu od Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości
paliwa, prowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda
decyzje o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga
zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw,
Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania
roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego
u
Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.
§4
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi:
............................................................................ PLN netto,
słownie:....................................................................................................................................................................................
plus podatek VAT, co daje cenę brutto: ............................................................................... PLN brutto,
słownie:........................................................................................................................................................

§5
ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Okres rozliczeniowy zakupów paliwa przez Zamawiającego wynosi 7 dni i trwa od poniedziałku do niedzieli.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot dostawy będzie się odbywało na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę w terminie 7 dni po upływie każdego okresu rozliczeniowego (załącznikiem do faktury będzie
wykaz cen paliwa na dystrybutorze z każdego dnia okresu rozliczeniowego.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej przez Wykonawcę za dostarczoną partię zamówienia,
w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze.
4. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę
na obciążenie go odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3.
5. Za datę sprzedaży uznaję się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
§6
ODSZKODOWANIA/ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za opóźnienie w dostarczaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy
dzień opóźnienia,
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto, w
szczególności w przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganej koncesji.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.
3. W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dochodzić na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2) wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą umową,
3) zajęcia majątku Wykonawcy,
4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności braku zapewnienia
tankowania w godzinach i dniach określonych w § 2 umowy,
5) utraty koncesji przez Wykonawcę,
6) dwukrotnego wyrządzenia szkody Zamawiającemu przez Wykonawcę również w przypadku negatywnego
zakończenia postępowania reklamacyjnego.

§7
ZMIANA UMOWY
Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez strony
Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
- Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć
na etapie
przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia
bez ograniczenia zakresu
zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków
publicznych.
- Wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres
przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
- Zmiany obowiązującej stawki VAT (w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie
wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy) z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie
niezmienione.
Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana
siedziby, adresu, nazwy).
3. W związku ze wskazanymi w ust. 2 pkt 1-4 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie
wynagrodzenia, przy czym zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą
niż
udokumentowany wzrost/obniżkę kosztów świadczenia usługi.
4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie
opisowej
i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję.

§8
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

1.

2.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową
między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia
mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby, lub numeru telefaksu.
Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu,
zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają

3.

za doręczone.
Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§9
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- załącznik nr 1
- Oferta Wykonawcy
- załącznik nr 2
- Wykaz samochodów z podaniem marki pojazdu, numeru rejestracyjnego i osoby uprawnionej do zakupu.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
3. Konieczne i dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla każdej ze
stron.

PODPISY

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

