
Zalqcznik nr 3
Wzor Umowv

W Z O R U M O W Y N A Z A K U P P A L I W A

W dniu 2013 roku pomi?dzy Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju

Spolka z o.o. z siedziba^ w Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2 zwana^ w dalszej tresci umowy

Zamawiaj^cym, reprezentowana^ przez:

z siedziba_ w zwana/ego w dalszej tresci umowy Wykonawc^ zostala zawarta

umowa, vv trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1 655 z pozn.

zm.) nastepuj^cej tresci:

§1

1. Zamawiaja_cy zamawia, a Wykonawca zobowi^zuje si? do dostawy litrow benzyn

bezolowiowych, oraz litrow oleju nap?dowego, od daty zawarcia umowy przez

okres 36 miesi?cy lub do wyczerpania kwoty okreslonej w § 2 pkt. 2.

2. Wykonawca oswiadcza, ze paliwo b^dzie zgodne z obowia^zuja^cymi normami w RP zgodnie

z Rozporza^dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie

szczcgotowych wymagan jakosciowych dla niektorych paliw cieklych.

3. Wykonawca oswiadcza ze legitymuje si? posiadaniem wszelkich wymaganych prawem

uprawnieri do wykonania przedmiotu umowy. Dokument uprawniaja^cy Wykonawc? do

wykonania przedmiotu umowy (koncesja) stanowi zaia^cznik nr 3.

§2

1. Wykonawca zobowia^zuje si? stosowac w trakcie obowiajzywania umowy cen? rowna. cenie

brutto za 1 litr paliwa obowia^zuja^ na stacji benzynowej w dniu tankowania pomniejszona.

o udzielony rabat % od fycznej wartosci za nabyte paliwa.

2. L^czne maksymalne wynagrodzenie za dostaw? paliwa wynosi

3. Informacje o cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej w dniu tankowania Wykonawca

zobowia^zuje si? zamieszczac na fakturze lub zalqczniku do faktury, stanowi^cy integrally

cz?sc faktury.
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4. Zamawiaja^cy b^dzie dokonywal zaplaty naleznosci przelewem na konto Wykonawcy w ci^gu

21 dni od daty sprzedazy.

5. Za termin dokonania platnosci uwaza si§ dat? wplywu naleznosci z tytulu dokonanej

sprzedazy produktow i uslug na rachunek bankowy oferenta.

6. Wykonawca zobowia^zuje si$ do wystawienia dla Zamawiaj^cego faktury zbiorczej

obejmuj^cej dwutygodniowe okresy rozliczeniowe tankowania paliwa.

7. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie wzgledem Zamawiaja^cego wnosil roszczeii z tytulu

zamowienia mniejszej ilosci paliwa niz okreslona w § 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawcy od faktur niezaplaconych w terminie okreslonym zgodnie z ust 3 § 2 umowy

przyshiguja^odsetki ustawowe.

9. Zamawiaj^cy upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Zamawiaj^cego. Nasz NIP 883-177-10-00

§3

1. Zamawiaja_cy niezwiocznie po zawarciu umowy przekaze Wykonawcy wykaz samochodovv

uprawnionych do tankowania paliwa - Zala_cznik nr 1 do umowy. Zainawiajqcy zastrzega

sobie prawo dokonania zmiany w wykazie samochodow uprawnionych do tankowania.

2. Wykonawca przekaze bezplatnie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy karty tankowania

uprawnionym ze strony Zamawiajcjcego osobom -Zalqcznik nr 2 do umowy.

§4

1. W przypadku utraty karty tankowania Zamawiaj^cy niezwiocznie zglosi fakt utraty

karty Wykonawcy.

2. Zgloszenie nastaj>i w formie pisemnej lub telefonicznej. Zgloszenie telefoniczne zostanie

niezwiocznie potwierdzone faksem przez Zamawiaj^cego.

3. Od momentu zgloszenia karty Wykonawca nie moze sprzedawac paliwa na podstawie

utraconej karty.

4. Od momentu zgloszenia utraty karty Zamawiaja^cy nie odpowiada za sprzedaz paliwa osobie

posiadaj^cq utracon^ karetf.

5. W terminie 10 dniu od dnia zgloszenia utraty karty tankowania, Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu nowa^kart^ tankowania.
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§5

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne za odstaj)ienie od umowy wynikiej wytycznie

z winy Wykonawcy w wysokosci 5% stanowia^cej maksymalna^ kwote; wynagrodzenia okreslon^

w § 2 pkt.2.

2. Zamawiaj^cy moze rozwiajzac umow$ z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszaxego

1 miesi^c w przypadku, gdy jakosc sprzedawanego paliwa bejizie budzHa zastrzezcnia

Zamawiajc\cego. Rozwia^zanie umowy w niniejszym trybie nie stanowi przyczyny za.dania zaptaty

kary umownej wskazanej w ust. 1

§6

W razie wyst^pienia istotnych zmian okolicznosci powoduja^cej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym. czego nie inozna byk> przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy

moze odstqpic od umowy w terminie miesia^ca od powzi^cia wiadomosci o powyzszycli

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze z^dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonania cz^sci umowy.

§7

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja^ formy pisemnej pod rygorcin

niewaznosci

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejsza^ umow§ maja^ zastosowanie przepisy ustavvy o zamovvieniach

publicznych oraz kodcksu cywilnego.

§9

Ewentualne spory mog^ce wynikna_c na tie wykonania niniejszej umowy rozstrzygac b^dzie sa^d

wlasciwy dla Zamawiaja^cego.

§10

Umovv^ sporza^dzono w 4 jednobrzmi^cych egzemplarzach z czego 3 otrzymuje Zamawiaj^cy.

a 1 otrzymuje Wykonawca.

D O S T A W C A Z A M A W I A J ^ C Y
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