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UMOWA DOSTAWY NR  …......./2019

zawarta w dniu ….............................. roku  pomiędzy  Gminą Miejską Hajnówka z

siedzibą  w  Hajnówce,  ul.  A.  Zina  1,  NIP  6030006341  zwanym w  dalszej  części

umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta Hajnówka  

a  …...........................................................z  siedzibą  w  …............................,  

ul.  …...............nr  …...,  wpisanym  do  …................................................................

NIP  …...................................  reprezentowanym  przez:

…...............................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionego na podstawie 

Zarządzenia Nr 64/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 maja 2015 roku, w 

sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość

wyrażona w złotych przekracza równowartość kwoty 14 000 euro i jest mniejsza od 

równowartości kwoty 30 000 euro. 

Zadanie pn.  „Dostawa paliw płynnych w latach 2020-2021 do pojazdów będących 

własnością Gminy Miejskiej Hajnówka” 

o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający  udziela  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienie

publiczne na powtarzające się dostawy, w systemie zakupów bezgotówkowych:

a) oleju napędowego ON (według PN-EN 590),

b) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 (według

PN-EN 228), zwanych dalej "paliwami",

w ilościach niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb Zamawiającego związanych z

tankowaniem  służbowych  pojazdów  i  urządzeń  silnikowych  w  okresie

zaopatrzeniowym od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Zamawiający  określa  orientacyjnie  swoje  potrzeby związane  z  tankowaniem

służbowych  pojazdów  i  urządzeń  silnikowych  na  9  000  litrów  paliwa

wymienionego w ust. 1 lit. a i 4 500 litrów paliwa wymienionego w ust. 1 lit. b.

Podana  ilość  może  ulec  zmianie  stosownie  do  potrzeb  Zamawiającego.  W
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przypadku jej  zmniejszenia  Wykonawcy nie  przysługują  żadne  roszczenia  z

tego tytułu.

§ 2

1. Miejscem  realizacji  dostaw  jest  co  najmniej  jedna  stacja  paliw  podległa

Wykonawcy i zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta Hajnówka

w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  Zamawiającemu  w  całym  okresie

realizacji zamówienia dostęp do stacji paliw przez co najmniej 10 godzin na

dobę.

3. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. 

4. Wykonawca  umożliwi  Zamawiającemu  możliwość  tankowania  paliwa  do

kanistrów, jeżeli po stronie Zamawiającego zajdzie taka potrzeba.

5. Tankowanie  pojazdów  paliwami  odbywać  się  będzie  na  Stacji  Paliw

….............................. przy ulicy ......................................... w Hajnówce.

§ 3

Zakup paliw realizowany będzie dla pojazdów na podstawie asygnaty rozchodowej

zbiorczej. Asygnata rozchodowa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego

paliwa  dla  poszczególnych  pojazdów  z  podaniem  numeru  rejestracyjnego,  daty

tankowania, ilości pobranego paliwa, nazwiska pobierającego i jego podpisu.

§ 4

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

wynikajace z aktualnie obowiązujacych cen sprzedaży z zastosowaniem rabatu 

w wysokości…...% oraz ilości zatankowanego paliwa, łącznie do 

wykorzystania kwoty brutto …............... zł (słownie:.........................................)

( tu zostanie wpisana „Wartość pozycji brutto z upustem” ceny z formuarza ofertowego) 

2. Na  wszystkie  zakupione  przez  Zamawiającego  paliwa  Wykonawca  udziela

rabatu w wysokości: …...........% od litra paliwa.

3. Rabat o którym mowa w  ust.  2 o który każdorazowo zostanie pomniejszona

cena zakupu paliwa w stosunku do ceny oferowanej  na stacji  paliw w dniu

zakupu będzie obowiazywać przez cały okres realizacji umowy.

4. Zamawiajacy dokona płatności wyłącznie za zakupione paliwo. 

5. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik do umowy.
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6. Rozliczenie  zakupionych  paliw  będzie  następowało  fakturą  zbiorczą

obejmującą  okresy  rozliczeniowe  trwające  od  01  do  15  dnia  miesiąca

kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Faktura

ta będzie zawierać pełny monitoring transakcji (data zakupu, cena jednostkowa

i  wartość  zakupionego  paliwa,  rabat,  numer  rejestracyjny  samochodu  lub

nazwa/numer urządzenia silnikowego albo informacja o zatankowaniu paliwa

do kanistra).

7. Zapłata za dany okres rozliczeniowy nastąpi  w terminie uzgodnionym przez

strony,  jednak  nie  krótszym  niż  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub nie krótszym niż 14 dni

od  dnia  wystawienia   przez  Wykonawcę  e-faktury,  przelewem,  na  konto

Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia

rachunku Zamawiającego.

8. Faktura zostanie wystawiona na Nabywcę: Gminę Miejską Hajnówka, ul.

Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP6030006341; Odbiorca: Urząd

Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnówka.

§ 5

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w

życie aktu prawnego zmieniajacego tę stawkę. W razie zmiany staki VAT po

zawarciu umowy, dla stron wiażąca będzie stawka VAT obowiazująca w dniu

wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana

przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

§ 6

Umowa obowiązuje w okresie od 01.01.2020 do dnia  31 grudnia 2021 r.

§ 7

1. Wykonawca  odpowiada  za  szkody  spowodowane  wadami  fizycznymi

sprzedawanego  paliwa.  W  celu  naprawienia  ewentualnych  szkód

Wykonawca,  po  pisemnym  zawiadomieniu  przez  Zamawiajacego  o

podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.

W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda decyzję

o  uznaniu  lub  odrzuceniu  zgłoszonej  reklamacji.  W  przypadku  uznania

roszczenia  Zamawiajacego  Wykonawca  naprawi  szkodę.  Zakończenie
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postepowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na

drodze sądowej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku

opóźnienia  w  rozpatrzeniu  reklamacji  reklamowanej  partii  paliwa  w

wysokości 50,00 zł za kazdy dzień opóźnienia. 

3. Łączna  wysokość  kar  umownych  nie  może  przekroczyć  10%  wartości

szacunkowej umowy.

4. Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego

kary umowne na zasadach ogólnych określonych w Kodesie cywilnym.

5. Zamawiajacy  zastrzega  sobie  prawo  potracenia  kar  umownych  z

wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

6. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 1% szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy

określonej w § 4 ust. 1.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących

po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną

w wysokości, o której mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30

dni  od  powzięcia  wiadomości  w  trybie  natychmiastowym  w  przypadku

naruszenia  przez  Wykonawcę  warunków  niniejszej  umowy,  a  zwłaszcza

dostarczenia paliwa złej jakości (niezgodnego z umową i Polską Normą).

9. Zamawiajacy  ma  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy  w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości w szczególności w przypadku:

a)  trzykrotnej  pisemnej,  uznanej  przez  Wykonawcę  reklamacji  jakości

dostarczanego paliwa,

b)  zaprzestania świadczenia dostaw.

§ 8

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego .

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 10

Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  

rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

      ….....................................                                                 …..................................

   WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY
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