WG.272.8.2020

projekt umowy

Umowa nr UM ...../U/2020
zawarta w dniu …….............pomiędzy
Miastem Kobyłka z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, NIP 125-13-32-390
reprezentowanym przez Pana Grzegorza Owsianko – Z-cę Burmistrza Miasta Kobyłka przy
kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kobyłka Pani Beaty Kotulskiej, zwanym dalej
„Zamawiającym”
a
Spółką/Firmą ….......................... z siedzibą w …................. przy ulicy …............, …............,
NIP …..........., reprezentowana/ą przez …...................., działającą na podstawie wpisu do
KRS pod numerem …..............., zwaną dalej „Wykonawcą”
Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego paliwa płynnego: oleju napędowego
ON oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 i 98 w systemie rozliczania bezgotówkowego na
stacji paliw Wykonawcy we wszystkie dni w roku 24 godziny na dobę.
2. Wykonawca będzie również sprzedawał Zamawiającemu w ramach umowy inne materiały
eksploatacyjne do pojazdów i urządzeń spalinowych takie jak np.: płyn do spryskiwaczy,
płyn AdBlue, olej silnikowy, płyn do chłodnicy, żarówki w tym halogenowe itp. wg
bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie realizował zakupy sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy.
Sprzedaż paliw dokonywana będzie na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej przy ul.
…………………………………………………… (w promieniu nieprzekraczającym 5 km
od siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Kobyłka przy ulicy Wołomińskiej nr 1).
4. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Sprzedawane
paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające z rozporządzenia 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.).
5. Wykonawca przedstawi aktualną kopię koncesji poświadczoną za zgodność z oryginałem
na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 833 z późn. zm.) najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Wykaz pojazdów Zamawiającego do tankowania paliw płynnych:
a. Gazelle o nr rejestracyjnym WWL 44L5 (ON)
b. Mercedes-Benz Vito o nr rejestracyjnym WWL SN45 (ON)
c. Mercedes-Benz Sprinter o nr rejestracyjnym WWL 4294C (ON)
d. Mercedes-Benz Vito Tourer o nr rejestracyjnym WWL 3734E (ON)
e. Peugeot 407 o nr rejestracyjnym WWL 7722C (ON)
f. Volvo o nr rejestracyjnym WWL 3700L (ON)
g. Ford Ranger o nr rejestracyjnym WWL UY42 (ON)
h. Scania P400 o nr rejestracyjnym WWL 27755 (ON)

oraz dodatkowo oprócz pojazdów zakup paliw w:
i. kanistry (Pb 95, 98 i ON) – do kosiarek, podkaszarek, pilarek,
odśnieżarek, rębaka, traktorka itp. sprzętów spalinowych.
§2
1. Strony zgodnie ustalają, że zmiany ceny na paliwo może następować jedynie w przypadku
rynkowych zmian cen paliw.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu opustu (rabatu) cenowego w wysokości *0,00 zł od
ceny brutto każdego zakupionego litra paliwa płynnego przez Zamawiającego w danym dniu
zakupu w okresie trwania umowy zgodnie z ofertą z dnia …............... 2020 roku.
*[wysokość opustu cenowego zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy]
3. Oferta Wykonawcy z dnia …............... 2020 roku stanowi integralną część umowy.
§3
Potwierdzeniem każdorazowego wydania paliwa jest dokument Wz sporządzony w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez osobę upoważnioną, z czego jeden
otrzymuje Zamawiający.
§4
1. Wartość wynagrodzenia z tytuły realizacji przedmiotu umowy określa się do wysokości
kwoty 66 000,00 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zakupów uzupełniających, jednakże łączna
wartość zakupów uzupełniających nie może przekroczyć 50% kwoty przewidzianej na
realizację zakupu określonej w ust. 1 w/w paragrafu.
3. Zbiorcze faktury VAT wystawiane będą przez Wykonawcę ostatniego dnia każdego
miesiąca na podstawie wydawanych wcześniej dokumentów Wz zapewniających
monitorowanie zrealizowanych transakcji w danym miesiącu.
4. Faktura musi zawierać informację o cenie brutto za jeden litr zakupionego paliwa oraz cenę
brutto uwzględniającą udzielony rabat np. w formie dodatkowej kolumny na fakturze.
5. Za paliwo wg Wz wystawiane faktury będą w podziale na poszczególnych odbiorców:
1) Miasto Kobyłka, 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1, (§ 1 ust.6 lit. a, b, c oraz i);
2) Urząd Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1, (§ 1 ust. 6 lit. d,e);
3) OSP Kobyłka, 05-230 Kobyłka, ul. Ks. Marmo 13, (§ 1 ust. 6 lit. f, g, h oraz i);
4) PSZOK Kobyłka, 05-230 Kobyłka, ul. Łokietka 80, (§ 1 ust. 6 lit. i);
6. Płatnikiem odbiorców wymienionych w § 4 umowy ust. 5 pkt: 1), 2), 3), 4) będzie:
Miasto Kobyłka, 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1, NIP: 125-133-23-90.
7. Płatność za zakupione paliwa płynne będzie uiszczana przez Zamawiającego najpóźniej
w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktur VAT.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i będzie obowiązywać od dnia 01.01.2021 roku
do dnia 31.12.2021 roku.
2. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron poprzez
wypowiedzenie dokonane w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia wynosi jeden
miesiąc.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w
drodze aneksów podpisanych przez obie strony.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a trzy Zamawiający.

Załącznik:
upoważnienie - wykaz osób upoważnionych do tankowania paliw płynnych.

Wykonawca

Zamawiający

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe w celu
realizacji założeń powyższej umowy jest Burmistrz Miasta Kobyłka z siedzibą przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230
Kobyłka. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzedu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl
pod linkiem https://www.kobylka.pl/klauzule-informacyjne-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

