Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR ……………
na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów osobowych w 2007 r. dla
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie

W dniu………………….. w Warszawie, pomiędzy:
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie ul. Jasna 10, NIP: 525-15-13-136,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………………………………...........
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………. .......
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw / ewidencji działalności gospodarczej w…………….
pod numerem…………………. NIP:………………….. REGON:……………………………......
Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………….
zawarta została umowa następującej treści:
§1
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie
publiczne polegające na bezgotówkowej sprzedaży paliwa do samochodów osobowych
WUOZ w Warszawie.
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§2

1. Tankowanie zakupionego paliwa odbywać się będzie każdorazowo w ilości
zgłoszonej przez kierowcę samochodu służbowego Zamawiającego, na stacji paliw
Wykonawcy

2. Wykonawca gwarantuje, że sprzedane paliwo jest zgodne z obowiązującymi
normami jakościowymi.
3. Zakupy paliwa będą dokonywane przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Warszawie posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie
samochodu służbowego.
§3
1. Umowa obowiązuje od dnia………………… do dnia 31.12.2007r.

2. Umowa może zostać jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego bez
wcześniejszego wypowiedzenia jeżeli z okoliczności powstałych po stronie
Wykonawcy wynika, że nie będzie w stanie wywiązać się z umowy.
§4
1. Wartość (nieprzekraczalna) umowy wynosi ………pln (brutto) słownie:………………
..(obliczona na podstawie szacowanych ilości zamawianego paliwa określonych w
SIWZ oraz w formularzu cenowym do oferty Wykonawcy)

2. Zamawiający nie gwarantuje jednak zakupu wyżej wymienionych ilości paliwa w
ramach niniejszego zamówienia.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za jeden litr paliwa kwotę jaka
obowiązuje na danej stacji benzynowej w dniu tankowania pojazdu.

4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca będzie udzielał każdorazowo upustu
od

wartości

każdego

litra

benzyny

i

oleju

napędowego

w

wysokościach

odpowiednio.......% i …….% zgodnie z przedstawioną ofertą

5. Wykonawca zapewni ciągłość sprzedaży wymienionego asortymentu paliw objętych
umową.
§5

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu paliwo w formie
bezgotówkowej na podstawie karty paliwowej lub zbiorczego kwitu wydania z
odnotowaniem daty, rodzaju, ilości paliwa, ceny jednostkowej obowiązującej w dniu
zakupu, wysokości udzielonego upustu, numeru rejestracyjnego pojazdu oraz
nazwiska i imienia upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.

2. Wykonawca wystawi karty paliwowe Zamawiającemu nieodpłatnie.
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3. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży karty paliwowej Wykonawca
wyda nieodpłatnie kartę zamienną niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży karty paliwowej Zamawiający
powiadamia niezwłocznie Wykonawcę drogą elektroniczna , co następnie potwierdza
listownie.

4. Wykonawca zapewnia kontrolę tankowania pojazdów polegającą na sprawdzeniu
zgodności numeru rejestracyjnego tankowanego samochodu z kartą i ponosi
odpowiedzialność za transakcje, które zostały zrealizowane na skutek zaniedbania
w/w obowiązku.

5. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji wykazu pojazdów (w przypadku
zmiany nr rejestracyjnego pojazdu, zmiany lub likwidacji pojazdu lub innych
nieprzewidzianych okolicznościach).

6. Do czasu pisemnego odwołania upoważnienia dla danego pracownika, wszelkie
zakupy dokonane przez pracownika następują na ryzyko Zamawiającego i będą
płacone w terminie określonym w §6

7. Na Zamawiającym ciąży obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o
każdym przypadku cofnięcia upoważnienia i potwierdzenie cofnięcia na piśmie.

8. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć
listę upoważnionych pracowników oraz wykazy i numery rejestracyjne pojazdów,
które będą uprawnione do tankowania w oparciu o niniejszą umowę.
§6

1. Rozliczenie z zakupionego paliwa odbywać się będzie nie częściej niż dwa razy w
miesiącu fakturami wystawionymi przez Wykonawcę na podstawie zestawienia
wszystkich transakcji wskazujących: miejsce sprzedaży, datę sprzedaży, numer
rejestracyjny pojazdu, rodzaj i ilość tankowanego paliwa, cenę jednostkową netto i
brutto.

2. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem
dokona ich sprawdzenia.

3. Faktury płatne będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania faktury,
po jej zatwierdzeniu przez

Zamawiającego, przelewem na podany przez

Wykonawcę rachunek bankowy.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu
na okres obowiązywania umowy.

5. Za datę dokonania zapłaty

uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego

polecenia przelewu.
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§7
Kary Umowne
1.

W

razie

niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

umowy

Zamawiającemu

przysługują kary umowne od Wykonawcy:
1) w przypadku niewykonania umowy w całości lub w części przez Wykonawcę - w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1,
2) za zwłokę w dostarczeniu określonego w umowie przedmiotu umowy na warunkach
określonych w umowie, wymianie na towar wolny od wad w wysokości - 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień tej zwłoki.
3) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości - 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4
ust. 1
2.

Za niewykonanie umowy przez Wykonawcę uznaje się w szczególności zwłokę w
dostarczeniu całości lub części zamówienia przekraczającą 7 dni.

3.

W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają pełnej szkody, a także w
przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy innych niż określone w
ust. 1 , Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności. Zakazuje się zmian postanowień zwartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 10

1. 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.

2. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

rozwiązania

umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym w przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub trzykrotnego
stwierdzenia, że paliwo nie spełnia wymagań określonych normą.
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§11
Umowę sporządzono w czterech jednoznacznie brzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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