Załącznik nr 3 do SWZ
(Projekt)
UMOWA
Nr TE……………

zawarta we Włoszczowie w dniu ………………
pomiędzy :
……………………………
……………………………
reprezentowaną przez :
……………………………
zwany w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, a
Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedziba we Włoszczowie (kod
pocztowy 29-100) przy ul. Wiejskiej 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
za numerem KRS 0000490379, (NIP 6090071419, REGON 260733356) kapitał zakładowy :
40 258 500, opłacony w całości, reprezentowaną przez:
1. Pawła Strączyńskiego– Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
zwanymi także w Umowie każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Na podstawie niniejszej Umowy Strony regulują zasady współpracy w zakresie nabywania przez
Zamawiającego od Wykonawcy paliw płynnych i płynu AdBlue, tj. benzyny bezołowiowej E 95 [w
ilości ………….. (słownie: …………….) litrów], oleju napędowego (ON) [w ilości ……….. (słownie:
………………) litrów] oraz płynu AdBlue [w ilości ……(słownie:………) litrów]- (zwanych dalej
Towarem). Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian
ilościowych w podstawowym asortymencie paliw, stosowanie do rzeczywistych potrzeb, przy
zachowaniu stałych upustów cenowych ( w przypadku paliwa) oraz przy zachowaniu % rabatu
cenowego ( w przypadku płynu AdBlue) podanych w ofercie.

§2
1. Sprzedaż Towaru będzie realizowana na stacji paliw Wykonawcy we ……………….. przy
ul. ………………………..
2. Wykonawca będzie wydawał Zamawiającemu Towar w dni powszednie, dni wolne od pracy,
niedzielę oraz święta w godzinach od 600 do 2200.

3. Wykonawca będzie wydawał Towar upoważnionym pracownikom Zamawiającego, legitymującymi
się dokumentem potwierdzającym, iż tankowany pojazd jest własnością Zamawiającego.
4. Towar będzie wydawany pracownikowi Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, na podstawie
asygnaty AR sporządzonej w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostanie przesłany
Zamawiającemu wraz z fakturą, zaś drugi zachowa Wykonawca.
5. Do asygnaty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualny na dzień (tankowania towaru)
realizacji usługi cennik z dnia tankowania.
§3
1.

Cena sprzedaży za Towar będzie liczona jako iloczyn ilości zatankowanego Towaru oraz ceny
detalicznej brutto za 1 litr zatankowanego Towaru, uwidocznionej na dystrybutorze
w
chwili tankowania, pomniejszonej o udzielone upusty, określone w ofercie Wykonawcy
i w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu upustu cenowego liczonego od ceny za 1 litr Towaru
w następujący sposób :
2) ……….. zł (słownie : …………….) brutto od ceny 1 litra benzyny E 95,
3) ……….. zł (słownie : …………….) brutto od ceny 1 litra oleju napędowego (ON),
4) …………% rabatu cenowego (słownie………) od ceny 1 litra płynu AdBlue.
3. Wartość umowy brutto ustala się na kwotę…………… brutto ( słownie:…………… zł …/100).
4. Ustalona w ust. 3 wartość umowy wynika z treści złożonej oferty i została obliczona jako iloczyn
szacunkowej ilości Towaru oraz jego cen jednostkowych ( z uwzględnieniem zadeklarowanego
upustu), określonych w ofercie Wykonawcy. Cena jednostkowa określona w ofercie Wykonawcy
służy wyłącznie obliczeniu wartości umowy wskazanej w ust. 2, zgodnie z niniejszym ustępem i
nie ma zastosowania do ustalonej należnej Wykonawcy ceny za sprzedany Towar.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu Towaru w ilości mniejszej niż określona w ofercie
Wykonawcy, w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, przy czym
Zamawiający zapewnia, że ilość zakupionego Towaru nie może być mniejsza niż 30% szacunkowej
ilości Towaru określonej w ofercie Wykonawcy. Dostawa mniejszej ilości Towaru nie może być
powodem do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
a) papierowej,
b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz.1666).
7. Zamawiający będzie płacił cenę za zakupiony Towar przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca będzie wystawiał fakturę
− zbiorczą : dla pojazdów Zamawiającego za dany miesiąc do 7 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, za który sprzedaż jest rozliczana. Do faktury zostaną dołączone dowody
wydania w formie asygnaty AR.
− każdorazową: przy tankowaniu dla urządzeń Zamawiającego.
9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającego – dokonać przelewu (cesji)
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem
nieważności.
11. W razie opóźnienia w zapłacie, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami
ustawowymi.
12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
i posiada NIP ……………………………
13. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
i posiada NIP 6090071419.

§4
1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy.

2.

Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę na mocy porozumienia stron lub na mocy
jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie, za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem, ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu , w którym złożono oświadczenie, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych z tego
tytułu.

3.

W przypadku gdy kwota, na jaką opiewa umowa zostanie wyczerpana, a nie upłynął termin na
jaki została zawarta, Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
§5

1.

Paliwo, którego dotyczy umowa musi spełniać wymagania zawarte 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 jest zgodne z obowiązującymi wymaganiami Norm
jakościowych PN-EN lub równoważnymi.

2.

Płyn AdBlue, którego dotyczy umowa musi być potwierdzony certyfikatem, z którego wynika
zgodność z normą ISO 22241.

3.

Paliwo winno posiadać świadectwo jakości (aktualne w dniu sprzedaży), które Wykonawca
winien przedstawić na każde żądanie Zamawiającego.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości na paliwo wystawionego przez
rafinerię, w przypadku gdy jakość paliw budzie zastrzeżenia Zamawiającego.

5.

W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo w
terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia żądania.

6.

W przypadku, gdy jakość paliw objętych przedmiotem zamówienia nie spełnia norm,
Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć
reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej doręczenia. Po bezskutecznym upływie
tego terminu reklamacja uważana będzie za przyjętą w całości, zgodnie z żądaniem
Zamawiającego.
§6

1.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu,
zaakceptowanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

2.

Zmiany umowy mogą dotyczyć zmian :
- zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
d) której nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
1) powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania
wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
3) z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane
zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób
reprezentujących strony;
3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości umowy o której
mowa w § 3 ust. 3) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej i winno być złożone Wykonawcy w terminie 30
dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji
o przyczynie odstąpienia, o
której mowa w ust. 6 poniżej.
3.

Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20%
wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 3.

4.

Jeżeli zastrzeżona kara nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

5.

Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy na podstawie odrębnej noty księgowej.

6.

Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, gdy:
1) Utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności określonej w niniejszej
umowie,
2) Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości,
4) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu świadectwa jakości paliwa zgodnie z § 5 ust.3.
5) Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku
Zamawiający uprawniony jest do zapłaty za wykonaną część umowy.
§7

1.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Pzp i Kodeksu
cywilnego.

2.

Integralną częścią umowy jest:
1) oferta Wykonawcy,
2)SWZ.
§8

1.

Wykonawca oświadcza, że :
a. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a
także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
b. Posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania dostawy objętej
niniejszą umową.

c. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
§9
1.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygać
polubownie we własnym zakresie. W braku możliwości takiego rozstrzygnięcia, Strony poddają
powstały spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

2.

Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu
wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi
inaczej.
§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający
a jeden Wykonawca.

……………………………..
ZAMAWIAJĄCY

………………………….
WYKONAWCA

