
Wzór załącznika nr   7 do oferty

WZÓR

UMOWA nr   ZP-URB-10/…./2017
Zawarta w dniu ………………. w Gnieźnie pomiędzy URBIS  Spółka z o.o. w Gnieźnie,
ul. Chrobrego 24/25, zwanym dalej Zamawiającym działającym na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu pod numerem 
0000069876, NIP 784-00-41-944, REGON 630952490, kapitał zakładowy  
23.040.000 zł, reprezentowanym przez:

1………..……………………………… - Prezes Zarządu

2. ……………………………………… - Członek 

Zarządu zwanym dalej Zamawiającym,

a
………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ……………………….…….
Zwanym dalej Dostawcą, który w drodze przetargu „ nieograniczonego” zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jedn. Dz. U.  poz. 2164 z 2015 r z późn.
zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§
1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych ON  i oleju opałowego poprzez 
tankowanie do zbiorników znajdujących się w  ZZO Lulkowo oraz Bardo  k/ Wrześni Zamawiającego 
w ilości:
- olej napędowy  -     10.000 dm3
- olej opałowy      -     100.000 dm3
produkcji  …………………………. . Parametry tankowania paliwa zgodnie z PN/EN 590, PN-C-960. 
W okresie trwania umowy wskazana ilość paliwa może ulec zmianie „+;”-, (ustawa o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz uruchomienie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów) . W takim przypadku Dostawcy  będzie przysługiwało 
wynagrodzenie wynikające z rzeczywistej ilości paliwa.
2. Dostawca oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia ( koncesję ) oraz kadrę do 
wykonania przedmiotu zamówienia
3. Posiada własny specjalistyczny sprzęt – pojazd do przewozu paliw płynnych wyposażony w miernik
poboru paliwa
4.Termin  realizacji umowy:

Rozpoczęcie  - po podpisaniu umowy.
Zakończenie  - 1 5.06.2018 r.

§
2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w dniu 
składania ofert wynagrodzenie w wysokości:
- olej napędowy  -  …………………… zł., w tym marża/upust - ……………… zł, równowartość 
podatku
VAT …………… zł, cena brutto - …………………………….. zł  ( słownie: ……………… )
- olej napędowy  -  …………………… zł., w tym marża /upust- ……………… zł, równowartość 
podatku
VAT …………… zł, cena brutto - …………………………….. zł  ( słownie: ……………… )
2. Ustala się marżę kwotową obowiązującą przez cały czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości:
- marża/upust …………………. zł/ 1 dm3  ( słownie: …………………………………. )

3. W wynagrodzeniu określonym w pkt. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.
4. Ceny paliw w okresie realizacji umowy będą obliczane wg następującej zasady:

    - cena hurtowa  paliwa – oleju napędowego/oleju opałowego  w zł/ dm3 netto wynikająca z ceny  
     jednostkowej spot PKN Orlen podanej na stronie internetowej producenta  PKN Orlen  w dniu dostawy  
     powiększona/pomniejszona  o stałą/y zaoferowaną/y  marżę/upust plus równowartość należnego podatku 



     VAT. 
     Cena 1 dm3 paliwa nie może być większa niż cena detaliczna w sprzedaży rynkowej Dostawcy.
   5.  Strony umowy zgodnie ustalają, że zmiany ceny jednostkowej oleju napędowego są dostępne  na   
     stronie internetowej PKN Orlen.

§ 3
1. Rozliczenie za sprzedane paliwo dokonywane będzie fakturami VAT dwa razy w miesiącu. Pierwszy 
okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 do 15 dnia miesiąca, dugi natomiast od 16 do ostatniego dnia 
miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
2. Do faktury Dostawca będzie załączał dokumenty : dowód wydania WZ z ilością pobranego paliwa
oraz nazwisko i imię obierającego paliwo w imieniu Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia w terminie 21 dni od otrzymania
faktury VAT.
4. Dostawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu  kopii faktury zakupu paliwa w czasie 14
dni wstecz od daty kończącej okres rozliczeniowy oraz kopii „świadectwa jakości” każdej dostawy 
paliwa, które było tankowane do pojazdów Zamawiającego, potwierdzonej przez uprawnionego
pracownika Dostawcy „ za zgodność z oryginałem „
5.W imieniu Zamawiającego do zamawiania i odbioru paliwa upoważniono następujące osoby:

………………………………..        ZZO Lulkowo
………………………………..        Bardo k/Wrześni

§ 4
Dostawca Zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie Zamawiającego badania paliwa nie częściej niż 1
raz w miesiącu na koszt Dostawcy.

§ 5
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych, w następujących wysokościach:

1.   W przypadku stwierdzenia z udokumentowaniem przez Zamawiającego, że dostarczone paliwo
nie odpowiada wymogom stawianym przez PN/EN 590 lub PN-C-960l, Dostawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości   5.000,00 zł za każde zdarzenie.

2.   Niezależnie od w/w kar Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowania za szkody 
wyrządzone wydaniem niewłaściwego paliwa oraz przysługuje mu prawo rozwiązania niniejszej
umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6
Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy muszą spełniać wymogi określone w art. 144 Ustawy Prawo
zamówień publicznych i muszą być akceptowane przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu
do umowy.

§ 7
Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i
kompromisowy.
W przypadku gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiający lub Dostawca z tytułu szkód 
powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w
czasie realizacji przedmiotu zamówienia,  Dostawca zawrze umowy ubezpieczeniowe.
2. Koszty ubezpieczenia ponosi Dostawca.
3. Dostawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, o której mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy oraz dowody opłacania składek w dniu podpisania umowy.
Kserokopie/w polisy oraz dowody opłacania składek stanowią załącznik do niniejszej umowy.



§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. poz. 2164 z 2015 r z 
późn. zmianami).

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach których 1 egzemplarz otrzymuje
Dostawca a 2 egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:                                                            DOSTAWCA:

……………………                                                       ……………………..


