Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA NR ……………………………………….
zawarta w dniu .........................................................w Zielonej Górze pomiędzy:
Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra, NIP 973-05-90-332, REGON 970770089 reprezentowanym przez:
1..............................................................................................................................
2 .............................................................................................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej,
zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM",
a
………………………………………………………………………………...............
KRS…………………………………..
REGON………………………………
NIP……………………………………
reprezentowanym przez:
1..............................................................................................................................
2 .............................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ" - łącznie zwane dalej Stronami.

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na „Dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć
stacji paliw na terenie kraju” została zawarta Umowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę wyłącznie paliw płynnych (benzyny
bezołowiowej Pb 95 wg Polskiej Normy PN-EN 228 oraz oleju napędowego ON wg Polskiej Normy
PN-EN 590) do samochodów służbowych Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera
załącznik nr 1 do Umowy.
2. Zamawiający przewiduje dokonanie w okresie obowiązywania Umowy zakupów następujących
ilości paliwa:

a) Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 40 000 litrów,
b) Oleju napędowego ON w ilości do 35 000 litrów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu
Umowy określonego w § 1 ust. 2 bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

WYKONANIE UMOWY
§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania
kwoty Umowy określonej w § 2 ust. 2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron
w każdym czasie.
2. Łączna maksymalna kwota, jaką Zamawiający przeznacza na wynagrodzenie z tytułu realizacji
przedmiotu

Umowy

zgodnie

z

niniejszą

Umową

nie

przekroczy

kwoty

brutto

………………………………………. (słownie złotych:……………………………………...) to jest netto:
……………………………………….......................................................................(słownie

złotych:

……………………………………………………………………………………………) w tym VAT 23%
………………….. (słownie złotych …………………………..……………………………………………..).
3. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wartości Umowy do 10 % zgodnie
z art. 144 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
4. Przedmiot Umowy finansowany jest ze środków:
a) Departamentu Administracyjno–Gospodarczego,
b) Departamentu Środowiska,
c) Pomocy Technicznej – Realizacja zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
d) Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
e) Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. Strony ustalają na dzień …………..……… następujące ceny dostarczanych paliw z zastrzeżeniem
§ 2 ust. 6:
a) Benzyny bezołowiowej Pb 95 ……………….zł brutto za litr,
b) Oleju napędowego ON ………………………zł brutto za litr.
6. Realizacja Umowy odbywać się będzie wg cen detalicznych obowiązujących w chwili sprzedaży
na stacjach Wykonawcy pomniejszonych o upust w wysokości ………….%.
7. Cena paliwa określona w § 2 ust. 5 może ulec zmianie ze względu na zmianę stawek podatków.
Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy.

8. Cena paliwa określona w § 2 ust. 5 może ulec zmianie ze względu na zmianę cen ropy naftowej.
Cena paliwa na stacjach będących w dyspozycji Wykonawcy, na których realizowana będzie
niniejsza Umowa nie może w sposób rażący odbiegać od cen obowiązujących na rynku paliw.
§3

1. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej Umowy oraz
zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu Umowy zgodnie z normami wskazanymi w § 1 ust. 1
niniejszej Umowy w zorganizowanej sieci stacji paliw prowadzących zarówno gotówkową
jak i bezgotówkową sprzedaż paliw – minimum 100 stacji paliw na terenie całego kraju, nie mniej
niż piętnaście stacji paliw na terenie województwa lubuskiego, w tym nie mniej niż jedna stacja
paliw czynna przez całą dobę położona na terenie miasta Zielona Góra i nie mniej niż jedna stacja
paliw czynna przez całą dobę położona na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.
2. Wykonawca każdorazowo po zmianie ilości lub lokalizacji stacji, poinformuje o tym fakcie
Zamawiającego w formie e-mail na adres: sekretariat.da@lubuskie.pl lub zamieszczając informację
na platformie internetowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw przedmiotu Umowy określonego
w § 1 bez względu na jego sytuację „formalno - prawną”.
4. Po każdorazowej sprzedaży paliwa pracownikowi Zamawiającego dokonującemu zakupu, wydane
będzie potwierdzenie, w którym podana będzie m. in. ilość i rodzaj zakupionego paliwa, wartość
sprzedaży, stan licznika pojazdu w momencie zakupu oraz numer rejestracyjny pojazdu,
do którego zatankowano paliwo.
5. Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu
Umowy stanowiącym załącznik numer 1 do Umowy. Zmiana pojazdów przez Zamawiającego
nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełny dostęp w formie elektronicznej (online)
do monitorowania transakcji.
7. Zabrania się tankowania paliwa do kanistrów, beczek i innych pojemników. Dopuszczalne
jest tankowanie jedynie bezpośrednio do zbiornika pojazdu. Za przestrzeganie tego punktu
odpowiadają solidarnie Wykonawca oraz osoba tankująca.

PŁATNOŚCI
§4
1. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie w formie bezgotówkowej
za pomocą elektronicznych kart indentyfikacyjnych wystawionych w ramach wynagrodzenia przez
Wykonawcę, odrębnie dla każdego pojazdu oraz wystawionych na okaziciela.
2.

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdorazowym
przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia karty o której mowa w ust. 1, a Wykonawca
zobowiązuje się do wystawienia w takim wypadku karty zamiennej oraz anulowania karty
utraconej, skradzionej lub zniszczonej.

3. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu zakupu paliwa w przypadku utraty lub kradzieży karty
z przypisanym kodem PIN jest ograniczona do transakcji dokonanych do chwili zgłoszenia faktu
utraty lub kradzieży karty Wykonawcy.
4. Zapłata za fakturę zbiorczą wystawioną przez Wykonawcę nie częściej niż dwa razy w miesiącu
nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
przez Wykonawcę.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje prawo
do naliczenia ustawowych odsetek.
7. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

POWIADOMIENIA
§5
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie
statusu prawnego firmy, a szczególności o wszczęciu postępowania upadłościowego czy układowego.

§6
1. Dla sprawnej realizacji niniejszej Umowy strony wskazują osoby wyznaczone do kontaktu
w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy:
a) Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza ………………………………………………
nr tel.: …………………………., e-mail: …………………………. .
b) Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza …………………………………………………
nr tel.: …………………………., e-mail: …………………………. .
2. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów po obu stronach nie wymaga sporządzenia aneksu
do niniejszej Umowy.

ROZWIĄZANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7
1. W przypadku stwierdzenia przez podmiot uprawniony do kontroli jakości paliwa, że oferowane
na stacjach Wykonawcy paliwo nie spełnia wymogów, o których mowa w § 1 ust. 1
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy.

KARY UMOWNE
§8
1. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 ust. 1 Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia
brutto określonego w § 2 ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia na podstawie wystawionej noty obciążeniowej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
2. Spory wynikłe na tle stosowania Umowy będą rozstrzygane przez Sąd w Zielonej Górze.

§10
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego,
1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralną część Umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Umowy,

2) Regulamin Wykonawcy dotyczący kart paliwowych w zakresie niesprzecznym
z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający

Wykonawca

