Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb ZIS w Krakowie

Istotne postanowienia umowy

zał. 2

zawarta w dniu ....................... roku pomiędzy :
Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inż. Krzysztofa Kowala – Dyrektora
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. W. Sławka 10,30-633 Kraków,
posiadającego NIP: 6792988495 i REGON:120776650
zwanego dalej Zamawiającym
a....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,
zwanym dalej Wykonawcą.
Strony zawierają niniejszą umowę po przeprowadzeniu przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i
wyborze oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.
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§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą przetargową z dnia …………,.
sporządzoną na podstawie materiałów dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego
w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikiem
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego - zobowiązuje się do wykonania zadania
p.n.:” Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb ZIS w Krakowie „.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym zadania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami i przy dołożeniu należytej staranności.
Wykonawca zobowiązuje się do bezgotówkowego tankowania benzyny bezołowiowej 95
oraz oleju napędowego w niżej wymienionych punktach dystrybucyjnych w Krakowie, tj.:
1) .......................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
4) ...................................................................................................................................... .
Zamawiający doręczy Wykonawcy listę pojazdów z numerami rejestracyjnymi,
uprawnionych do tankowania na podstawie niniejszej umowy, w terminie 3 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca wyda Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
identyfikatory na pojazdy uprawnione do tankowania na podstawie niniejszej umowy.
Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne
gwarantujące odpowiednią jakość oraz będą spełniać wymagania określone przepisami i
obowiązującymi normami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectwa jakości na paliwo, wystawionego
przez uprawniony do tego podmiot (np. rafinerię, laboratorium); w takim przypadku,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo w terminie 7 dni roboczych od dnia
złożenia żądania.
Wykonawca przy każdym tankowaniu będzie wydawał tankującemu (kierowcy)
dokument WZ dotyczący pobranego paliwa, na którym wskazane będą w szczególności:
ilość pobranego paliwa, jego rodzaj, numer rejestracyjny pojazdu, do którego
zatankowano paliwo, stan licznika podczas tankowania wskazany przez tankującego
(kierowcę) oraz cena jednostkowa pobranego paliwa w chwili tankowania (bez upustu, o
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którym mowa w § 3 ust. 1), a w przypadku tankowania do kanistra – zaznaczenie tego
faktu.
9. Tankujący (Kierowcy) będą potwierdzali fakt zatankowania pojazdu własnym podpisem
na dokumencie „WZ”, który Wykonawca dołączy do faktury.
10. Wykonawca będzie tankować paliwo wyłącznie do zbiorników pojazdów, ujętych na
liście, o której mowa w ust. 4 i dla których Wykonawca wydał identyfikatory, zgodnie z
ust. 5. Dopuszczalne jest także tankowanie paliw do kanistrów, co jednak wymaga
każdorazowego okazania przez tankującego (kierowcę) karty z napisem KARNISTER.
Wykonawca zobowiązany jest przy każdym tankowaniu sprawdzić czy paliwo zostało
zatankowane zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim.
§2
Strony ustalają termin obowiązywania umowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
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§3
Strony ustalają, że tankowanie paliw na stacjach wymienionych w § 1 ust. 2 odbywać się
będzie wg cen obowiązujących w chwili tankowania, pomniejszonych o niżej wymienione
upusty:
1) .........% upustu dla benzyny bezołowiowej 95,
2) ......... % upustu dla oleju napędowego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu zestawienia cen na
poszczególnych stacjach w danym okresie rozliczeniowym. Za okres rozliczeniowy
przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
Łączna wartość umowy nie może przekroczyć .................... złotych brutto (słownie
złotych: ...........................).
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dostawę paliw na podstawie niniejszej umowy
będzie obliczane jako iloczyn ilości pobranego paliwa w litrach oraz ceny jednostkowej
obowiązującej w chwili tankowania z uwzględnieniem upustu, wskazanego w ust. 1.
Wynagrodzenie płatne będzie po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury
wystawionej przez Wykonawcę wraz z zestawieniem cen, o którym mowa w ust. 2 oraz
kopiami dokumentów WZ, o których mowa w § 1 ust. 8 i ust. 9. Fakturę za grudzień 2016
Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do
30 grudnia 2016 r.
Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
którego numer zostanie wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od dnia wpływu
faktury do Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za grudzień 2016
roku zostanie zapłacone w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku, pod warunkiem
złożenia przez Wykonawcę faktury za grudzień 2015 roku w terminie wskazanym w ust. 5
zdanie ostatnie. Za datę zapłaty strony uważają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktura winna być

wystawiona na: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10,
30-633 Kraków, NIP: 6792988495.
8. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy jest
niedopuszczalny bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§4
1. Zamawiający ustanawia ........................... osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją

przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ustanawia ……………………. osobą koordynującą wykonanie przedmiotu
umowy.
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§5
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawa
zamówień publicznych – 10 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 3 umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności – 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 3 umowy,
b) za każdy stwierdzony brak możliwości pobrania paliwa w którymkolwiek z
punktów wymienionych w § 1 ust. 3 umowy – 200 złotych.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za
wykonane prace.
4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę
było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec
Wykonawcy przez kooperantów.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w
szczególności w przepisach kodeksu cywilnego (odstąpienie ustawowe).
7. Zamawiający może nadto w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia
określonego w § 2 (termin końcowy) odstąpić od umowy w przypadku:
1) co najmniej 10 – krotnego stwierdzenia braku możliwości pobrania paliwa w
którymkolwiek z punktów wymienionych w § 1 ust. 3 umowy,
2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo
wydania nakazu zajęcia jego majątku,
3) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.
8. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za już wykonane usługi.
§6
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§7
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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