Gmina Domaniewice, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice
Umowa nr …………….
zawarta w …………….., w dniu ………………. pomiędzy:
• Gminą Domaniewice, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, NIP: 834-12-47-409 REGON: 750148220,
reprezentowaną przez Pawła Kwiatkowskiego – Wójta Gminy Domaniewice, zwaną dalej
Zamawiającym,
a
• …………………………………………..……………………………………………….
NIP:
………………………… REGON: …………………….. reprezentowanym/ą przez ……………………,
zwanym/ą dalej Wykonawcą,

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.: „Zakup oleju
napędowego do autobusów szkolnych Gminy Domaniewice”.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy) paliw
płynnych: oleju napędowego w planowanej ilości 22 000 litrów z przeznaczeniem do pojazdów będących
własnością Zamawiającego, określonych w niniejszej umowie, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy,
stanowiącą załącznik Nr 1 do Umowy.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie zadania określonego w § 1, leży w granicach jego możliwości i nie
istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza tym samym, że posiada i przez cały okres realizacji przedmiotu umowy posiadać
będzie uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami
zawartymi w zapytaniu ofertowym.
§ 3.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości 22.000 litrów, do autobusów szkolnych
będących własnością Gminy Domaniewice.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022
r. poprzez tankowanie pojazdu po cenach jednostkowych w chwili tankowania z uwzględnieniem
zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu.
3. Zapotrzebowanie na paliwo do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia zostało ustalone
szacunkowo, a faktyczna wielkość zakupu paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego,
wobec tego Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianego paliwa może ulec zmianie. Z tytułu nie
zrealizowania podanych ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
4. Wykonawca zapewnia właściwą jakość paliwa zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami
jakościowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r., poz. 1680) zgodnie z normą PN-EN 590.
5. Zakup paliwa przeznaczony jest do następujących autobusów szkolnych:
5.1. Autosan/A0909L03 Tramp; nr rej. ELC T044,
5.2. Mercedes Sprinter 518, nr rej. ELC 02NE,
5.3. MAN/11.220H0CL; nr rej. ELC 07388,
5.4. Irisbus Iliade; nr rej. ELC 43962.
6. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem stacji paliw, znajdującej się w odległości do 8 km od siedziby
Zamawiającego, tj. ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice.
§ 4.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
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§ 5.
Sprzedaż paliw odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 6, po cenach
detalicznych brutto obowiązujących w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu,
o którym mowa w ust. 3, który będzie udzielany od każdego litra zakupionego paliwa (od ceny brutto).
Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres rozliczeniowy.
Wysokość rabatu zaoferowanego przez Wykonawcę wynosi: ……. złotych od każdego litra zakupionego
w danym dniu paliwa. Wartość rabatu nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ustalono do kwoty brutto:
………….. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca
kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni
dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu
każdego okresu rozliczeniowego.
Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 14
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
Dane do faktury:
Nabywca:
Odbiorca:
Gmina Domaniewice
Urząd Gminy w Domaniewicach
ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice
ul. Główna 2
NIP: 834-12-47-409
99-434 Domaniewice
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu realizacji umowy,
w następujących przypadkach:
1.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
1.2. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
1.3. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
1.4. zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT:
1.4.1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego, każdorazowo
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim wypadku, zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy,
której realizacja nastąpi po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów
i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto, zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów.
1.5. braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego,
1.6. rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy,
1.7. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można
było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
1.8. w przypadku wystąpienia siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane
z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
1.9. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę
dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
1.10. Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie
Zamawiającego.
2. Warunki dokonania zmian:
2.1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie
(w formie aneksu), pod rygorem nieważności,
2.2. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
2.2.1. opisze zaistniałe okoliczności,
2.2.2. uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
2.2.3. obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
2.2.4. opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
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2.3. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. Strony wzajemnie zobowiązują się do zainicjowania zmian w umowie, prowadzących do likwidacji
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
§ 8.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapewnienie stałej sprzedaży paliwa dla Zamawiającego,
2) zagwarantowanie realizacji zamówienia w zakresie wymagań jakościowych,
3) każdorazowo, na ustne i pisemne wezwanie Zamawiającego przedłożenie aktualnego
świadectwa
jakości określonej partii paliwa. Świadectwo jakości winno być wystawione imiennie na Wykonawcę lub
powinno z niego jasno wynikać, że świadectwo jakości dotyczy paliwa sprzedawanego przez
Wykonawcę.
2. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu
naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego
o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.
3. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawca wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu
zgłoszonej reklamacji.
4. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności
uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni
od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego, Wykonawca naprawi
szkodę.
5. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.
6. Zamawiający zaakceptuje brak możliwości tankowania z powodu: awarii systemu obsługi, przyjęcia paliwa
na stację paliw lub modernizacji stacji paliw Wykonawcy.
7. W przypadku modernizacji stacji paliw Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z co
najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, o braku możliwości zakupu paliwa oraz zapewnić możliwość
tankowania paliwa, na stacji zlokalizowanej w odległości do 8 km od siedziby Zamawiającego.
§ 9.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% od niezrealizowanej części zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia Umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, w wysokości 10% od niezrealizowanej części zamówienia.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.
4. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym gdy poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych.
5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się
ze swoich zobowiązań w terminach przewidzianych w umowie.
6. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w sytuacji, gdy Zamawiający nie jest w stanie wywiązać się ze
swych zobowiązań finansowych.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych przy wykonywaniu Umowy, w tym
wynikające z roszczeń osób trzecich i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.
8. Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych, Strona naliczająca karę umowną wystawi na rzecz drugiej
Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
§ 10.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeśli:
1) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, za wyjątkiem
zmian w strukturze organizacyjno - prawnej Wykonawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpocznie świadczenia wynikającego z Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
w sytuacji, gdy przerwie kontynuację świadczenia usługi, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w przeciągu 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego
informacji o wystąpieniu przypadków określonych w ust. 1, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
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§ 11.
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
2. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

___________________________
ZAMAWIAJĄCY

___________________________
WYKONAWCA

