UMOWA ZP/D/4/2020

Zawarta w dniu 01.07.2020 r. w Strumieniu pomiędzy:
Gminą Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 548-240-50-10 działającą przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58,
43-246 Strumień, reprezentowany przez:
Dyrektora – mgr inż. Łukasza Pachułę – zwany dalej „Zamawiającym”
a
….
reprezentowany przez:
…. – zwany dalej „Dostawcą”

§1
1. Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie na
„Dostawę oleju napędowego i benzyny 95 poprzez tankowanie pojazdów
będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Strumieniu” zgodnego z minimalnymi wymaganiami jakim powinna odpowiadać
dostawa oleju napędowego i benzyny, określonymi przez Zamawiającego na etapie
przeprowadzania procedury nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro netto ( przedział 14 000 – 30 000 euro netto), zgodnie z
regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu zatwierdzonym Zarządzeniem nr 1/2014
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.
§2

1. Dostawca zapewni bezgotówkowe rozliczenie transakcji tankowania pojazdów
Zamawiającego za pomocą wykazu pobranego oleju napędowego, benzyny 95,
akcesorii samochodowych, oleju samochodowego, potwierdzonego podpisem
pracowników Zamawiającego tankujących w danym dniu. Lista upoważnionych
pracowników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Upoważniony pracownik zamawiającego – kierowca pojazdu lub operator maszyny –
potwierdzać będzie każdorazowe wydanie paliwa przez Dostawcę w raporcie
rozchodu paliw – WZ prowadzonym przez Dostawcę, zawierającym nr rejestracyjny
i markę pojazdu lub maszyny, rodzaj i ilość pobranego paliwa, nazwisko i podpis
pracownika Zamawiającego oraz datę poboru paliwa. Na odrębnym dokumencie WZ
analogiczna procedura dotyczy innych towarów oprócz paliw takich jak: oleje, płyny
itp.,

3. Zamawiający będzie regulował należności przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury na konto dostawcy. Faktura wystawiona będzie przez Dostawcę
raz w tygodniu.
4. a) Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania
umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw z ofertą z dnia zakupu pomniejszoną
o wskaźnik obniżki cen (rabat) podany w ofercie.
Etylina 95 – ... zł/litr
Olej napędowy – ... zł/litr
b) Maksymalne wynagrodzenie jakie może przysługiwać z tytułu umowy Wykonawcy
wynosi brutto ….. złotych.
5. Cena jednostkowa brutto oleju napędowego oraz benzyny 95 nie może być wyższa od
ceny obowiązującej „ na dystrybutorze” w dniu tankowania.
6. WZ paliwa wraz z informacją o cenie 1 litra paliwa płynnego na stacji w dniu
tankowania, ilość zakupionego towaru oraz nr rejestracyjny pojazdu będą stanowić
załącznik do faktury VAT wystawionej raz w tygodniu przez Dostawcę na rzecz
Zamawiającego .
7. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora przez 24 h
na dobę przez 7 dni w tygodniu.
8. Dostawca zapewnia, że jakość paliwa spełniać będzie odpowiednie normy.
9. Dostawca udostępni, na żądanie Zamawiającego, badania laboratoryjne posiadanego
paliwa na stacji paliw, w której dokonane będzie tankowanie pojazdów
Zamawiającego.
10. Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego
wykazu cen paliw obowiązujących na wskazanej stacji paliw za określony okres.
§3
Dostawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia niniejszej umowy
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
§4
1. Bezpośredni nadzór nad usługami i koordynację z ramienia Zamawiającego
prowadzić będzie Mirosław Polok tel. kont. 513444066.
2. Osoba odpowiedzialną za realizację ze strony Dostawcy będzie ….tel. kont. ….
§5
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie : odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa zamówień
publicznych
§6

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy wynikłej
wyłącznie z winy Wykonawcy w wysokości 5 % od kwoty określonej w § 2 ust. 4b).

2.

Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc.

3.

W przypadku dwukrotnego stwierdzenia naruszenia norm jakościowych dostarczanych
paliw Zamawiający jest uprawiony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1.
§7
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową spory, strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowego Sadu Rejonowego w Cieszynie.

§9
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30.06.2021 r.

§10
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden dla
Dostawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1. Lista upoważnionych pracowników do tankowania

DOSTAWCA

