Załącznik nr 7

PROJEKT UMOWY
na sprzedaż paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych
dla Obwodu Drogowego w Lubartowie
w dniu …. … .2016 r. w Lubartowie pomiędzy :
Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21–100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :
……………………….
……………………….

- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….

a:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
NIP …………… REGON ……………………………..
zwanym dalej Sprzedawcą działającym na podstawie
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
została zawarta umowa następującej treści :
§1
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –
przetarg nieograniczony, przeprowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest detaliczna sprzedaż paliw ciekłych i materiałów
eksploatacyjnych.
2. Sprzedawca
oświadcza,
iż
posiada
koncesję
na
obrót
paliwami
ciekłymi:
……………………………….
................................................................................................................................................
Sprzedaż będzie odbywała się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego
w okresie od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i będzie obejmowała następujące rodzaje paliw i materiałów
eksploatacyjnych :
Ilość
/l/

Oleje
przekładniowe Oleje silnikowy Paliwo

Rodzaj paliwa
lub materiału
Pb 95
ON
Lotos 15w/40
Mobil Delvac15w/40
Milvus 15w/40

około
około
około
około
około

2 600
55 000
12
250
20

około
około

10

10

Boxol 26

około
około

Hipol 80W90

około

20
2

Płyn hamulcowy-DOT3 (0,33l/1szt)

około
około

Płyn do chłodnic-Petrygo

około

130

Płyn do chłodnic- Borygo
Płyn do spryskiwaczy szyb

około

40
250

Mobil 15w/40
Castrol 5W/40
Mobil ATF 2D

Płyn hamulcowy DA-1 (0,5l/1szt)

Olej do smarowania łańcuchów w piłach
Olej do mieszanki paliwa, do silników
dwusuwowych

około
około
około

10
20

5

180
20

Odległość miejsca tankowania / stacja paliw / od bazy Obwodu Drogowego w Lubartowie - …….km
3. Przewidywaną wartość zamówienia określa się na około brutto: ……………………….. zł
/Słownie: ……………………………………………………………………………………………. groszy /

§3
Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
§4
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Dostarczania wykazów :
a/ imiennego kierowców
b/ pojazdów, do których będą tankowane paliwa z określeniem marki i numeru rejestracyjnego
pojazdu.
2. Aktualizowania wykazów.
3. Dostarczania druków specyfikacji okresowego pobrania paliwa i materiałów eksploatacyjnych
zaopatrzonych w nazwę i pieczęć Zamawiającego.
4. Każdorazowego potwierdzenia odbioru produktów własnoręcznym podpisem upoważnionego do
odbioru kierowcy – wymienionego w powyższym wykazie.
§5
1. Zamawiający za pobrane paliwo i materiały eksploatacyjne obciążony będzie wg cen ofertowych
brutto:

Oleje
przekładniowe Oleje silnikowy Paliwo

Rodzaj paliwa
lub materiału
Pb 95
ON
Lotos 15w/40
Mobil Delvac15w/40
Milvus 15w/40
Mobil 15w/40
Castrol 5W/40

Cena brutto
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Boxol 26

……………
……………

Hipol 80W90

……………

Mobil ATF 2D

Płyn hamulcowy DA-1 (0,5l/1szt)
Płyn hamulcowy-DOT3 (0,33l/1szt)
Płyn do chłodnic-Petrygo
Płyn do chłodnic- Borygo
Płyn do spryskiwaczy szyb
Olej do smarowania łańcuchów w piłach
Olej do mieszanki paliwa, do silników
dwusuwowych

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Ceny powyższe są cenami brutto i uwzględniają rabat w wysokości ……… groszy za litr w stosunku
do cen obowiązujących na stacji paliw Sprzedawcy . Rabat został udzielony na paliwa ciekłe.
2. Wysokość rabatu udzielonego w dniu składania ofert obowiązuje przez cały okres trwania umowy
tj. do dnia 31.12.2017 r. z zastrzeżeniem pkt 7 § 5
3. Dopuszcza się zmianę ceny w trakcie realizacji umowy w przypadku udokumentowanych zmian
cen paliw i materiałów eksploatacyjnych u producenta zaopatrującego Sprzedawcę.
4. Ceny za paliwa pobrane przez Zamawiającego będą naliczane według cen detalicznych
obowiązujących na stacji w dniu, w którym dokonano tankowania. W/w ceny detaliczne nie mogą
być wyższe od uwidocznionych w miejscu sprzedaży w rozumieniu art. 4.1 Ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 ).
5. Od ceny detalicznej obowiązującej w danym dniu zostanie każdorazowo odliczony stały rabat
wynoszący : ……………groszy za litr, który zostanie wskazany na fakturze VAT.
6. Zmiana cen paliwa i materiałów eksploatacyjnych wymaga formy pisemnej – aneksu pod rygorem
nieważności.
7. W przypadku ogłoszenia przez Sprzedawcę akcji promocyjnej - Zamawiającemu zostanie
udzielony rabat w takiej wysokości jaka będzie obowiązywała w czasie promocji /dotyczy sytuacji
gdy rabat promocyjny będzie wyższy od obecnie udzielonego /.

§6
1.

Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc. Za każdy okres rozliczeniowy Sprzedawca wystawi
fakturę na podstawie specyfikacji odbioru paliw sporządzonych w 3 egzemplarzach .
2. Termin płatności ustala się na 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, przelewem
z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym I Oddział w Lubartowie
nr 56 8707 0006 0021 2089 2000 0001 na konto Sprzedawcy …………………………………..…
….……………………………………………………………………………………………………………..
3. Tankowanie pojazdów i obciążenie Zamawiającego dokonywane będzie w pełnych litrach.
1

§7

1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału podwykonawców
/ przy udziale podwykonawców
2. Sprzedawca zamierza zlecić podwykonawcy .......................................... (nazwa firmy) następujący
zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną doprecyzowane po
wyborze Sprzedawcy).
3. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody
Kupującego.
4. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Kupującego stanowi podstawę odstąpienia od
umowy przez Kupującego z winy Sprzedawcy.
5. Sprzedawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§8
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zamawiający, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
2.1 Zmianie wynagrodzenia Sprzedawcy określonego w umowie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych podlega unieważnieniu.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

1

Treść § 7 zostanie dostosowana do Oferty Wykonawcy

Sprzedawca

