Zał. nr 2
projekt

UMOWA
na zakup paliwa do autobusu szkolnego w roku 2021 zawarta w dniu ………. grudnia 2020 roku,
pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM:
Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec, NIP: 686-155-55-99
Odbiorca: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 224,
reprezentowany przez: Urszulę Pruszyńską-Czaja - Kierownika GZEAS w Nozdrzcu – działającą na
podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.08.2013 r. wydanego przez Wójta Gminy Nozdrzec
a,
WYKONAWCĄ:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o wartości poniżej 30 000 euro, prowadzonego w trybie
otwartego zapytania ofertowego GZEAS.261.4.2020, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz wewnętrznych przepisów, została
zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do autobusu szkolnego w 2021 roku, poniżej
wymienionego asortymentu:
- olej napędowy - do 6000 litrów
2. Zakup paliwa będzie odbywał się w formie tankowań pojazdu stosownie do potrzeb Zamawiającego.
Ilość sukcesywnych zakupów paliwa została ustalona szacunkowo, a faktyczna wielkość zużytego
paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego wobec tego Zamawiający zastrzega, że
ilość zamawianego paliwa może ulec zmianie. Z tytułu niezrealizowania podanych ilości paliwa
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie według rzeczywistej ilości zakupionego paliwa na
warunkach określonych w umowie. Z tytułu niezrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości
paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
4. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem stacji paliw i zapewnia, że zakup paliwa jest dostępny
od poniedziałku do niedzieli przez cały rok.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie do końca 2021 roku poprzez
tankowanie pojazdu po cenach jednostkowych w dniu tankowania z uwzględnieniem udzielonych
upustów.
6. Wykonawca zapewnia właściwą jakość paliwa zgodnie z obowiązującymi normami
i wymaganiami jakościowymi w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
§ 2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
§ 3.
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw odpowiadających Polskim Normom.
2. Cena paliwa w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zmieniona cena (podwyższona
lub obniżona) jest równa jednostkowej cenie paliw płynnych na stacji paliw jaka obowiązuje
w dniu sprzedaży.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymania ceny konkurencyjnej w porównaniu z innymi Stacjami
Paliw.
4. Każdorazowo cena, o której mowa w ust. 2 zawiera upust cenowy zgodny z ofertą.
§ 4.
Strony ustalają następujące zasady fakturowania tankowania paliwa:
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie kopia wydania paliwa z zawartą informacją:

a. datą tankowania,
b. nr rejestracyjnym pojazdu
c. ilością i rodzajem zatankowanego paliwa
d. ceną paliwa na dystrybutorze
e. ceną paliwa po upuście
f. czytelnym podpisem kierowcy autobusu oraz uprawnionego pracownika stacji paliw
potwierdzającym w/w informacje. Kartę wydania paliwa należy dołączyć do faktury.
2. Zamawiający dokona polecenia przelewu kwoty wynagrodzenia za kupione paliwo
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
3. Zamawiający oświadcza, że łączna wartość zamówienia w czasie obowiązywania umowy nie
przekroczy równowartości 30 000 euro.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
6. Fakturę należy wystawić na adres:
Nabywca: Gmina Nozdrzec,
36-245 Nozdrzec 224
NIP 686-155-55-99
Odbiorca:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu,
36-245 Nozdrzec 224
§ 5.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- zapewnienie stałej sprzedaży paliwa dla Zamawiającego,
- zagwarantowanie realizacji zamówienia w zakresie wymagań jakościowych,
- każdorazowo, na ustne lub pisemne życzenie Zamawiającego przedłożenie aktualnego świadectwa
jakości określonej partii paliwa. Świadectwo jakości winno być wystawione bądź imiennie na
Wykonawcę lub powinno z niego jasno wynikać, że świadectwo jakości dotyczy paliwa
sprzedawanego przez Wykonawcę.
2. W przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa na podstawie analizy laboratoryjnej lub świadectwa
jakości Wykonawca pokryje koszty wymiany wadliwego paliwa oraz koszty przeprowadzenia
badań.
3. Wykonawca w przypadku odmowy sprzedaży paliwa ma obowiązek pisemnego podania przyczyny.
4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 6.
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze
aneksu uzgodnionego przez strony.
§ 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego
i Wykonawcy.
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