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URBIS Sp. z o. o.
WZÓR
UMOWA URB/UZP/..../..../2021

Zawarta w dniu .................2021 roku w Gnieźnie pomiędzy:
URBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX
Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości
23.040.000,00 zł., NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490, BDO: 000003889, zwaną w dalszej treści
umowy Zamawiający , reprezentowaną przez: Dariusza Grzegorza Zamiara Prezesa Zarządu
a
...........................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części Umowy Dostawcą
reprezentowanym przez: ..................................................................................................

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami

na podstawie wyboru dokonanego zgodnie z procedurami ustawy prawo zamówień publicznych z
dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), w trybie podstawowym,

§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie pojazdów,
benzyny PB 98 do sprzętów ogrodniczych oraz innych sprzętów Zamawiającego w ilości:
1) olej napędowy -

273.000 dm3

produkcji ………………………………. . Parametry tankowania paliwa zgodnie z PN/EN 590.
2) benzyna PB 98 – 1300 dm 3
produkcji ………………………………. . Parametry tankowania paliwa zgodnie z PN/EN 228.
2. W okresie trwania umowy wskazana ilość paliwa może ulec zmianie „+;”-, (ustawa o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach) . W takim przypadku Dostawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie
wynikające z rzeczywistej ilości paliwa.
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3. Dostawca oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia ( koncesję ) oraz kadrę do wykonania
przedmiotu zamówienia.
4. Tankowanie pojazdów Zamawiającego będzie odbywać się w następujących stacjach ( stacji )
……………………………………….
5. Paliwo tankowane będzie do pojazdów Zamawiającego według wykazu określającego markę i nr
rejestracyjny pojazdu. Paliwo przeznaczone do sprzętów ogrodniczych i innych tankowane będzie
do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników ( kanistrów) przez osoby uprawnione ze
strony Zamawiającego. W przypadku zmiany wykazu pojazdów/osób uprawnionych Zamawiający
powiadomi Dostawcę w terminie 3 dni.
6. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 70%
maksymalnej wartości netto umowy.
7. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
§2
1. Strony ustalają maksymalną wartość przedmiotu umowy na kwotę:
netto:
brutto:
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w dniu
składania ofert w wysokości:
1) olej napędowy - ……………………… zł., w tym /upust - ……………… zł, równowartość podatku VAT
…………… zł, cena brutto - ………………………….. zł ( słownie: ……………… )
2) benzyna PB 98 - ……………………… zł., w tym upust - ……………… zł, równowartość podatku VAT
…………… zł, cena brutto - ………………………….. zł ( słownie: ……………… )
3. Ustala się upust kwotowy obowiązującą przez cały czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości:
1) upust olej napędowy …………zł/ 1 dm3 ( słownie: …………………………………. )
2) upust benzyna PB 98 ………zł/ 1 dm3 ( słownie: …………………………………. )
4. W wynagrodzeniu określonym w pkt. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu
umowy.
5. Ceny paliw w okresie realizacji umowy będą obliczane wg następującej zasady:
Cena hurtowa

paliwa w zł/dm3 netto wynikająca z ceny jednostkowej, z dnia

tankowania/pobrania przez Zamawiającego, podanej na stronie internetowej producenta spot
PKN ORLEN zaopatrującego Dostawcę pomniejszona

o stały zaoferowany upust plus
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równowartość należnego podatku VAT. Cena 1 dm3 paliwa nie może być większa niż cena
detaliczna w sprzedaży rynkowej Dostawcy.
6. Strony umowy zgodnie ustalają, że zmiany ceny jednostkowej oleju napędowego/benzyny PB 98
są dostępne na stronie internetowej Producenta PKN ORLEN S.A.
7. Dostawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczać Zamawiającemu dokument źródłowy
producenta , z którego wynika zmiana cen.
§3
1. Rozliczenie za dostarczone paliwo dokonywane będzie fakturami VAT dwa razy w miesiącu.
Pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 do 15 dnia miesiąca, drugi natomiast od 16 do
ostatniego dnia miesiąca.
2. Wysokość

wynagrodzenia

należnego

pobranego/zatankowanego paliwa

Dostawcy

stanowić

będzie

iloczyn

ilości

oraz ceny jednostkowej określonej zgodnie z §2 ust. 5

nieniejszej umowy.
3. Do faktury VAT Dostawca będzie załączał dokumenty : w przypadku oleju napędowego: raport
dzienny z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu, marki pojazdu, ilości pobranego paliwa oraz
nazwisko i imię kierowcy pobierającego paliwo; w przypadku benzyny: Ilości pobranej benzyny PB
98 wraz z imieniem i nazwiskiem osoby pobierającej.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia na konto nr
………………………………… wskazane przez Dostawcę w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT,
pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia.
5. Dostawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty jej
wystawienia za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich , osobiście lub
poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej.
6. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
o nr PEPPOL 7840041944.
7. Zamawiający

oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6

Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935).
8. Dostawca oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4
pkt. 6 Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935).
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9. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane na
fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT.

§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 przez Zamawiającego, że dostarczone paliwo nie odpowiada
wymogom stawianym przez PN/EN 590, PN-EN 228 Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości brutto

4.000,00 zł ( cztery tysiące złotych 00/100) za każde

potwierdzone zdarzenie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron, zapłaci ona
drugiej stronie karę umowną w wysokości 15 % maksymalnej wartości netto umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający nie może
przekroczyć 20 % maksymalnej wartości netto umowy.
4. Zamawiający

może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego

wysokosć kar umownych w szczególności w przypadku szkody wyrządzonej wydaniem
niewłaściwego paliwa/paliwa złej jakości.
5. Zamawiający ma prawo do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia
Dostawcy.
§6
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych
w art. 455 ust. 1 pkt. 2–4 oraz ust.2 ustawy Pzp, przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany:
1) przedmiotu umowy w sytuacji zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących
wpływających na zakres przedmiotu zamówienia ;
2) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmian:
a) stawki podatku od towarów i usług,
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2. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby niniejszą Umowę wykonać w
obowiązującym kształcie, przy czym mają świadomość, że w trakcie jej realizacji mogą pojawić się
okoliczności, które uniemożliwią w sposób czasowy lub trwały jej należyte wykonanie. W takim
przypadku, Strony w sposób polubowny uzgodnią dalszy sposób wykonywania umowy.
Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć
lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Dostawcą dokonać zmiany
umowy, w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe
zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmianę sposobu wykonywania dostaw.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której
mowa w art.456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
następujących sytuacjach:
a) utraty zezwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
b) w przypadku naruszenia przez Dostawcę istotnych postanowień niniejszej umowy oraz
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia,
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę w razie zaistnienia którejkolwiek z
przesłanek opisanych w ust. 2 powyżej będzie skuteczne z dniem doręczenia danej stronie
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie musi zostać sporządzone w formie
pisemnej i wskazywać na podstawy rozwiązania. Prawo do dokonania odstąpienia może zostać
wykonane przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności
uzasadniających odstąpienie.

§8
1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i
kompromisowy.
2. W przypadku gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§9

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej 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 potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy oraz dowody opłacania składek
stanowią załącznik do niniejszej umowy.
§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.2019).
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach których 1 egzemplarz otrzymuje
Dostawca a 2 egzemplarze Zamawiający.

1. oferta Wykonawcy
2. klauzula informacyjna RODO

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

